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OFERTE SERVICIU
Auchan Cotroceni recrutează
Receptioner. 0374124100(280)
l Angajăm vânzător/vânzătoare
şi şoferi, carte de muncă.
0213123807. 0727662514.
l Angajăm ajutori de bucătari şi
personal ambalare. Oferim: salariu
fix+bonusuri săptămanale. Rugăm
seriozitate: 0735869001
l Angajăm bucătărese cu experienţă. Program flexibil, salarizare
atractivă. Telefon 0766.181.082.
l SC Alpaccess SRL angajează
pentru Bucureşti vopsitori şi
sablatori cu experienţă şi muncitori necalificaţi. Aşteptăm CV-ul
dvs. pe adresa recrutari@alpaccess.com. Relaţii la
tel.0344.141.445.
l MA.RA Logistics Quality, angajeaza agent de vanzari full-time,
cu experienta, vorbitor de limba
turca si engleza, nivel avansat.
Salariu atractiv si bonusuri in
functie de performante. Interviu
la punctul de lucru: Drumul intre
Tarlale, nr.160-174, sector 3, Bucuresti, pe data de 11.11.2016, ora
10.00. CV-urile catre adresa de
e-mail: office@maralogistics.ro,
tel: 021.255.55.02
l Şcoala gimnazială Garla Mare,
cu sediul în Garla Mare, jud.
Mehedinţi, organizează în data de
7-9 decembrie 2016, concurs
pentru ocuparea unui post de
secretar, grad profesional IV, studii
superioare, pe perioadă nedeterminată. Înscrierile se fac la sediul
instituţiei, serviciul secretariat, în
perioada 10–25 noiembrie 2016, în
intervalul orar 10:00-14:00 (în
zilele lucrătoare). Informaţiile se
pot obţine şi la telefonul:
0252/0393006.
l Primăria Comunei Olteneşti,
judeţul Vaslui, organizează
concurs, în conformitate cu
prevederile HG nr. 286/2011,
pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului
Deservire, transport şi administrarea domeniului public/privat,
studii gimnaziale, fără condiţii de
vechime. Concursul va avea loc în
data de 06 decembrie 2016 (ora
13.00) -proba scrisă şi 07 decembrie 2016 (ora 13.00) -interviul, la
sediul primăriei. Dosarele de
concurs se pot depune până la
data de 25 noiembrie 2016. Date
suplimentare la secretarul
comunei: 0235.485.017.
l Anunţ pentru încadrarea ca
funcţionar public cu statut
special, Penitenciarul Giurgiu cu
sediul în mun. Giurgiu, Şos. Bălănoaiei, nr.12A, jud.Giurgiu,
scoate la concurs următoarele
posturi: -1 post agent operativ
(educaţie); -1 post agent tehnic
(operator audio-video). Dosarele
de înscriere se depun la Penitenciarul Giurgiu -Biroul resurse
umane în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ. Taxa de participare
la concurs este de 85 lei. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la structura de resurse umane
din Penitenciarul Giurgiu şi pe
site-ul Penitenciarului Giurgiu
(http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-giurgiu/cariera).

l Penitenciarul Bucureşti Jilava
organizează concurs pentru
ocuparea din sursă externă a
următoarelor posturi vacante: -1
post agent tehnic (operator audiovideo); -2 posturi agent operativ
(educație); -1 post agent administrativ (gospodar). Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul Penitenciarului Bucureşti-Jilava, telefon: 021/457.01.82,
int.149 şi accesând site-urile www.
anp.gov.ro/web/penitenciarul-bucuresti-jilava/ şi www.anp.gov.ro,
Secțiunea Carieră -Concursuri din
sursă externă.
l Ministerul Afacerilor Interne
organizează concurs pentru
ocuparea a 3 posturi vacante din
cadrul Corpului de Control al
Ministrului, Serviciul Inspecții
pentru Instituțiile Prefectului,
astfel: -1 post de consilier, clasa I,
grad profesional superior; -2
posturi de expert, clasa I, grad
profesional superior. Concursul se
organizează la sediul Ministerului
Afacerilor Interne din Bucureşti,
în data de 13.12.2016 ora 10,00
proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se depun în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României Partea a III-a, la sediul
Ministerului Afacerilor Interne,
telefon 021/264.85.35. Dosarul
trebuie să conţină documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale
prevăzute la art.54 din Legea nr.
188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi condițiile şi cerințele
specifice. Condițiile generale şi
specifice, precum şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul Ministerului Afacerilor Interne şi pe
site-ul instituţiei.
l Primăria Comunei Oinacu, cu
sediul în comuna Oinacu, judeţul
Giurgiu, organizează concurs, în
condiţiile prevăzute de Legea
nr.188/1999 (r2), privind Statutul
Funcţionarilor Publici, art.58,
alin.2, lit.B, şi HG nr.611/2008,
art.22, alin.1 şi 2 şi art.26, alin.2,
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante de referent,
clasa III, grad profesional debutant, studii medii, Compartimentul Stare civilă. Concursul va
avea loc pe data de 13.12.2016, ora
10.00, proba scrisă, şi pe data de
14.12.2016, ora 10.00, interviul, la
sediul Primăriei Comunei Oinacu,
sat Oinacu, strada DJ 507, nr.60.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun la secretariatul comisiei de
concurs în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, până la ora 16.00.
Dosarul de concurs trebuie să
cuprindă documentele prevăzute
în art.49, alin.(1) din HG
nr.611/2008, pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici. Relaţii suplimentare
privind condiţiile specifice de
participare la concurs se pot obţine
de la sediul Primăriei Comunei
Oinacu sau la telefon:
0246.239.143. Bibliografia şi fişa
postului se vor afişa la sediul
Primăriei Comunei Oinacu.
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta
Maria- Vedea, Judeţul Argeş,
organizează în conformitate cu
HGR 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea a unui pos vacant
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de consilier juridic IA pe perioadă nedeterminată la biroul de
management al calităţii serviciilor
medicale. 1.Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria- Vedea astfel:
06.12.2016, proba scrisă, (ora
10.00), 13.12.2016, interviu (ora
10.00). 2.Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la biroul
RUNOS al Spitalului de Psihiatrie
Sfânta Maria Vedea în perioada
11.11.2016–24.11.2016, ora 14,00.
3.Condiţii specifice de participare
la concurs: Diploma de licenţă în
domeniul juridic, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate. Relaţii
suplimentare la telefon
0248.248.109, biroul RUNOS, prin
d-na Dumitru Simona.
l Primăria Oraşului Tăşnad,
judeţul Satu Mare, anunţă organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante de: I.Inspector
grad profesional asistent, 1 post.
Condiţii de participare: Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent
în ramura de ştiinţe- ştiinţe
economice- în specializările:
contabilitate, şi informatică de
gestiune, vechime în specialitatea
studiilor 1 an. Concursul se organizează la sediul Primăriei Oras
Tăşnad astfel: 14.12.2016, ora
10.00- proba scrisă, proba interviu
o să fie comunicată ulterior. II.
Poliţist Local, cls III, grad profesional principal, 3 posturi. Condiţii
de participare: Studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor
minim 5 ani. Concursul se organizează la sediul Primariei Oraş
Tăşnad astfel: 14.12.2016, ora
10.00, proba sportivă (proba eliminatorie); 15.12.2016, ora 10.00proba de testare a cunoştinţelor în
domeniul informaţiei; 16.12.2016,
ora 10.00- proba scrisă. Proba
interviu o sa fie comunicată ulterior. III.Poliţst Local în cadrul
Compartimentului de mediu,
comercial şi disciplină în
construcţii, 1 post. Condiţii de
participare: Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalent în
ramura de ştiinţe- protecţia
mediului, tehnice, economice,
drept, administraţie publică,
vechime în specialitatea studiilor:
minim 1 an. Concursul se organizează la sediul Primariei Oraş
Tăşnad astfel: 14.12.2016, ora
10.00- proba sportivă (porba eliminatorie); 15.12.2016, ora 10.00proba de testare a cunoştinţelor în
domeniul informaţiei; 16.12.2016,
ora 10.00- proba scrisă; Proba
interviu o să fie comunicată ulterior. Candidaţii vor de pune dosarele de participare la concurs
pentru oricare dintre posturi în
termen de 20 de zile de la data
publicării concursului în Monitorul Oficial partea a III-a. Informaţii suplimentare se pot obţine
de pe site-ul www.primariatasnad.
ro şi la tel.0261.825.860.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs, în data de
07.12.2016, pentru ocuparea unui
post vacant de asistent medical
debutant PL, specialitatea
farmacie, pe durată nedeterminată, la Farmacie. Condiţii de

participare: -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, specialitatea
farmacie. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina, în data de
07.12.2016, ora 9.00, proba scrisă,
şi în data 12.12.2016, ora 9.00,
proba interviu. Dosarele se depun
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina, Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului până în
data de 24.11.2016 şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Serv.
RUNOS, sau la nr.de telefon:
0349.802.550.

Ocuparea Forţei de Muncă Caraş
Severin, cu sediul în Reşiţa, Str.T
Lalescu, nr.17 scoate la concurs, în
data de 15.12.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector,
grad profesional asistentCompartiment Execuție Bugetară,
Financiar, Contabilitate şi Administrare Fond Garantare pentru
Plata Creanțelor Salariale.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în ramura de ştiințe economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice: 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Caraş Severin.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str
I. Ghica, nr. 36 scoate la concurs,
în data de 13.12.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Auditor ,
grad profesional superiorCompartiment Audit Public
Intern. Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
ramura de ştiințe economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Satu Mare.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Dâmboviţa, cu sediul în Dâmboviţa, Str. Tudor Vladimirescu,
nr.1A scoate la concurs, în data de
13.12.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante: 1.
Inspector, grad profesional superior- Compartiment Înregistrare şi
Stabilire Drepturi Şomeri, Agenția
Locală Târgovişte. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
ramura de ştiințe economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; 2.Inspector,
grad profesional superiorCompartiment Înregistrare şi
Stabilire Drepturi Şomeri, Agenția
Locală Târgovişte. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Dâmbovița.

l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str.Avalanşei
nr.20-22, sector 4 scoate la concurs,
în data de 15.12.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier
juridic, grad profesional debutantDirecția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul
Consiliului de Administrație.
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în ramura de ştiințe juridice;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen de
20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru

l Biblioteca Judeţeană
„Alexandru D.Xenopol”, cu sediul
în localitatea Arad, str.Gh.Popa de
Teiuş, nr.2-4, judeţul Arad, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante de: -bibliotecar, studii
superioare, grad profesional I: 2
posturi, conform HG

286/23.03.2011; -bibliotecar, studii
superioare, grad profesional II: 1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 7 decembrie 2016, ora 10.00; -proba practică în data de 13 decembrie 2016,
ora 10.00; -proba interviu în data
de 16 decembrie 2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentul în
domeniul ştiinţelor umaniste;
-competenţe digitale avansate
pentru postul de bibliotecar din
cadrul Compartimentului Administrare Sistem Informatic;
-cunoaşterea a cel puţin unei limbi
străine de circulaţie internaţională; -cunoştinţe de operare pe
calculator (Word, Excel); -vechime
(obligatoriu): -3 ani în specialitatea
studiilor pentru posturile de bibliotecar, GP.I; -minim 1 an în specialitatea studiilor pentru postul de
bibliotecar, GP.II. 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 instituţiei, din str.Gh.
Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, cam.20,
până cel târziu joi, 24.11.2016, ora
16.00. Relaţii suplimentare la
sediul Bibliotecii Judeţene
“Alexandru D.Xenopol”, str.Gh.
Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, cam.20,
persoană de contact: Cristina
Galavan, telefon: 0770.211.832,
fax: 0257.256.510, e-mail: achizitii@bibliotecaarad.ro
l Primăria comunei Prisăcani,
judeţul Iaşi organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de
Inspector clasa I grad profesional
debutant – Compartiment asistență socială, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
comunei Prisăcani dupa cum
urmeaza: Probele stabilite pentru
concurs: - selecția dosarelor; proba scrisă; - interviul. A. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune
dosarele de înscriere : 29.11.2016,
ora 16:30 în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a (anunţul va fi
publicat în data de 10.11.2016 ). data şi ora organizării probei
scrise : 12.12.2016, ora 10:00; locul organizării probei scrise sediul Primăriei comunei
Prisăcani, județul Iaşi. B. Condiţii
de participare la concurs: Condiţii
generale: conform art. 54 din
Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; Condiţii specifice: - Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul asistență socială cu
specializarea asistență socială. C.
Bibliografia de concurs - afişată la
avizierul Primăriei comunei Prisăcani, județul Iaşi. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Prisăcani sau
la tel: 0232.295.858.
l Centrul European Cultural şi
de Tineret pentru UNESCO
„Nicolae Bălcescu”, cu sediul în
Bucureşti, str.11 Iunie, nr.41,
sectorul 4, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, în cadrul Serviciului
Evenimente şi Proiecte, de
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muncitor calificat (montator-demontator decor) -1 post, conform
HG 286/23.03.2011, cu modificările ulterioare. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 08.12.2016, ora 10.00;
-proba practică în data de
08.12.2016, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul
în România; -cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; -îndeplineşte condiţiile de studii (cel puţin
studii medii); -experienţă în
domeniu; -disponibilitate de lucru
peste program la nevoie; -disponibilitate de schimbare a programului de lucru; -abilităţi de lucru
în echipă; -capacitatea de a susţine
eforturi fizice în activităţile de
mânuire, transport şi depozitare
decoruri; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie sau de către
unităţile sanitare abilitate; -cazierul judiciar că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
de luni până joi, între orele 9.0015.30, şi vineri, între orele 9.0012.30, la sediul Centrului
European Cultural şi de Tineret
pentru UNESCO „Nicolae
Bălcescu”, la registratură. Relaţii
suplimentare la sediul Centrului
European Cultural şi de Tineret
pentru UNESCO „Nicolae
Bălcescu”, la Compartimentul
Resurse Umane şi Secretariat,
telefon: 021.336.43.40, e-mail:
ccnb4@yahoo.com.
l În conformitate cu prevederile
art.39, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi
a Avizului 53994/2016, al preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici: Primăria
Municipiului Buzău organizează
concurs pentru ocuparea unor
funcţii de conducere vacante din
cadrul Direcţiei Poliţiei Locală a
aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău.
1.Denumirea funcţiilor publice de
conducere vacante: -director
executiv Direcţia Poliţiei Locală;
-director executiv adjunct Direcţia
Poliţiei Locală. 2.Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, str.Unirii,
nr.163, judeţul Buzău, în data de
15 decembrie 2016, ora 10.00,
proba suplimentară eliminatorie
de testare a cunoştinţelor de
operare PC -nivel mediu, ora
11.00, proba scrisă. Data şi ora
interviului se vor stabili după
susţinerea probei scrise. 3.Dosarele
de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, str.Unirii,
nr.163. 4.Condiţii specifice: -absolvenţi de studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor juridice/ştiin-

ţelor administrative; -absolvenţi de
masterat sau studii postuniversitare în domeniul administrației
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; -vechime în
specialitate: minimum 3 ani;
-cunoştinţe de operare pe calculator -nivel mediu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Municipiului Buzău,
camera nr.23, şi la telefon:
0238.721.407.
l În conformitate cu prevederile
art.39, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi
a Avizului 53994/2016, al preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici: Primăria
Municipiului Buzău organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii de conducere vacante din
cadrul Direcţiei Poliţiei Locală a
aparatului de specialitate al
primarului municipiului Buzău.
1.Denumirea funcţiilor publice de
conducere vacante: -şef Serviciu
Circulaţie şi Disciplină Rutieră
-Direcţia Poliţiei Locală. 2.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Municipiului Buzău, str.
Unirii, nr.163, judeţul Buzău, în
data de 12 decembrie 2016, ora
10.00, proba scrisă. Data şi ora
interviului se vor stabili după
susţinerea probei scrise. 3.Dosarele
de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, str.Unirii,
nr.163. 4.Condiţii specifice: -absolvenţi de studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, în
domeniul ştiinţelor juridice/ştiinţelor administrative; -absolvenţi de
masterat sau studii postuniversitare în domeniul administrației
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; -vechime în
specialitate: minimum 2 ani.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Municipiului
Buzău, camera nr.23, şi la telefon:
0238.721.407.
l În conformitate cu prevederile
art.39, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi
a Avizului 53994/2016, al preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici: Primăria
Municipiului Buzău organizează
concurs pentru ocuparea unor
funcţii de conducere vacante din
cadrul Direcţiei Finanţe Publice
Locale a aparatului de specialitate
al primarului municipiului Buzău.
1.Denumirea funcţiilor publice de
conducere vacante: -şef serviciu
Control, Inspecţie şi Facilităţi
Fiscale Persoane Fizice; -şef
serviciu Control şi Inspecţie
Fiscală Persoane Juridice; -şef
serviciu Urmărire, Executare şi
Colectare Creanţe Fiscale
Persoane Fizice. 2.Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, str.Unirii,
nr.163, judeţul Buzău, în data de
12 decembrie 2016, ora 10.00,
proba suplimentară eliminatorie
de testare a cunoştinţelor de

operare PC -nivel mediu, ora
11.00, proba scrisă. Data şi ora
interviului se vor stabili după
susţinerea probei scrise. 3.Dosarele
de înscriere la concurs se depun în
termen de 20 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, str.Unirii,
nr.163. 4.Condiţii specifice: -absolvenţi de studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, în
domeniul ştiințelor economice/
ştiinţelor juridice/ştiinţelor administrative; -absolvenţi de masterat
sau studii postuniversitare în
domeniul administrației publice,
management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice; -vechime în specialitate: minimum 2 ani; -cunoştinţe
de operare pe calculator -nivel
mediu. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Municipiului Buzău, camera nr.23, şi la
telefon: 0238.721.407.
l Primăria Comunei Voineşti, cu
sediul în localitatea Voineşti,
strada Principală, nr.FN, județul
Iaşi, organizează concurs, în
temeiul HG 286/2011, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale
vacante de: 1.coordonator centru
(asistent social), studii S în domeniul Asistenței Sociale, minim 2
ani experiență în domeniul asistenței sociale, la Centrul de zi
pentru copii “Ioanid Romanescu”
Voineşti. 2.Învățător, studii S,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul pedagogie
sau studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
şi modul pedagogic absolvit, la
Centrul de zi pentru copii “Ioanid
Romanescu” Voineşti, nu necesită
vechime. 3.Psihopedagog, studii S
în domeniul Psihologie şi Ştiințe
ale Educației, specializarea
Psihopedagogie specială sau
Psihologie, la Centrul de zi pentru
copii “Ioanid Romanescu”
Voineşti, nu necesită vechime. 4.2
posturi de muncitor întreținere
(fochist), cu ½ normă, studii G/M,
la Centrul de zi pentru copii
“Ioanid Romanescu” Voineşti,
atestat fochist, nu necesită
vechime. Concursul se va desfăşura conform calendarului
următor: -proba scrisă va avea loc
în data de 06.12.2016, ora 10.00, la
sediul Primăriei Voineşti; -proba
interviu, la o dată comunicată
ulterior. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
să aibă cetățenie română; b)să
cunoască limba română, scris şi
vorbit; c)să aibă vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d)să aibă capacitate deplină de
exercițiu; e)să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza fişei medicale; f)să îndeplinească condițiile de studii şi
vechime conform cerințelor
postului scos la concurs; g)să nu fi
fost condamnat pentru săvârşirea
unei infracțiuni contra umanității,
contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor
fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârşite cu intenție,
care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea.
Candidații vor depune dosarele de

participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Voineşti,
biroul Resurse Umane, până în
data de 24.11.2016, ora 16.00.
Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Voineşti,
persoană de contact: Vătămanu
Alexandra, tel. 0232.294.755,
e-mail: primariavoinesti@yahoo.
com.
l Anunt Examen/Concurs cu
personal din afara regiei pentru
ocuparea unui post vacant de
Inginer diplomat PNA/CNS in
cadrul Obiectivului COM/DATA
R.A. ROMATSA „Administratia
Romana a Serviciilor de Trafic
Aerian” -Directia Regionala
Bucuresti, avand ca obiect principal de activitate furnizarea de
servicii de navigatie aeriana operatorilor aerieni care opereaza in
spatiul aerian al Romaniei, anunta
organizarea unui examen /concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de Inginer diplomat PNA/CNS
C O M / D ATA . E x a m e n u l /
concursul se va desfasura la sediul
RA ROMATSA –Directia Regionala Bucuresti din Bd.Ion Ionescu
de la Brad nr.10, Bucuresti,in
intervalul 23.11.2016–24.11.2016
de la ora 09.00.Nivel studii:
diploma/licenta de inginer
intr-una din urmatoarele specializari: Electronica si Telecomunicatii, Automatica, Aeronave,
Informatica, Stiinta Computerelor.Cunostintele necesare participarii la examen/ concurs sunt
urmatoarele: 1.Cunostinte in
domeniul comunicatiilor radio-tipuri de modulatii analogice -MA,
MF- si digitale- PSK. 2.Cunostinte
in domeniul comunicatiilor via
satelit: -Statii VSAT-configuratie,
aplicatii; -Tipuri de retea; -Metode
de acces. 3.Cunostinte aprofundate in domeniul comunicatiilor
de voce (analogice/digitale) si date
-LAN, WAN Retele LAN –Arhitectura -Protocoale de comunicatie
IP, Ethernet; -Implementari specifice CISCO de nivel CCNP Retele
WAN –Arhitectura; -Protocoale de
comunicatii –HDLC, FRAME
RELAY, PPP. 4.Tehnici de multiplexare in frecventa si timp. 5.
Cunostinte de limba engleza Bibliografie orientativa: 1.Computer
Networks (5th ed)-Tanenbaum,
Andrew S.; Wetherall, David J.
ISBN 10: 0132126958/ISBN 13:
9780132126953. 2. Radiocomunicatii digitale –Cristian Colonati,
editura N’Ergo Galati; 3.Satellite
communication systems (3rd ed)–
Evans, BG–editie electronica; 4.
Retele de Telecomunicatii -Tatiana
Radulescu, ISBN 973-85926-0-7.
5. Cursuri de comunicatii voce si
date incepand cu 2008 –UPB Fac.
Electronica, Telecomunicatii si
Tehnologia informatiei Abilitatile
necesare ocuparii postului,sunt
urmatoarele: -spirit de lucru in
echipa si disponibilitate de a lucra
in schimburi (ture de zi,de noapte,
lucru in perioada sarbatorilor
legale,etc.). -abilitate in comunicarea cu utilizatorii sistemelor ce
le vor exploata.Concursul se va
desfasura in doua sesiuni: una
teoretica (scrisa, inclusiv test limba
engleza, eliminatorie, nota minima
de trecere 7.00 ), una practica
(nota minima de trecere 7.00) si un
interviu. In cadrul sesiunii teoretice concurentii vor trebui sa
raspunda la un chestionar ce va
cuprinde intrebari din cadrul
tematicii propuse. In cadrul sesi-

unii practice concurentii vor trebui
sa rezolve o problema practica
indicata de organizatorii concursului pe echipamente puse la
dispozitie de acestia. Nota finala se
va calcula ca medie aritmetica.
Ordinea finala va fi cea rezultata
in urma rezolvarii eventualelor
contestatii. Candidatul selectionat,
in ordinea descrescatoare a mediilor generale, va fi declarat admis
numai dupa ce vizita medicala pe
care o va efectua pe cont propriu,
in cadrul Institutului National de
Medicina Aeronautica si Spatiala
Bucuresti (INMAS) din str. Mircea
Vulcanescu nr. 88, sector 1, Bucuresti, ii va oferi certificarea medicala necesara obtinerii licentei
pentru personal PNA-Tc.Documente necesare pentru inscrierea
la examenconcurs: -cerere de
inscriere la examen /concurs;
-buletin sau adeverinta /carte de
identitate; -cazier judiciar; -certificat medical (apt munca –de la
medicul de familie); -documente
care atesta studiile si pregatirea
profesionala; -carnet de munca
(dupa caz); -livret militar (dupa
caz); -curriculum vitae.La inscriere
se vor prezenta documentele originale in vederea atestarii pentru
conformitatea copiilor ce raman la
dosarul de inscriere la examen/
concurs. Inscrierea la examen/
concurs se va face la sediul R.A.
ROMATSA –Directia Regionala
Bucuresti din Bd.Ion Ionescu de la
Brad, nr.10, Sect.1, Bucuresti,
Secretariat, camera A 205 etaj 2
pana cel mai tarziu la data de
21.11.2016 ora 14,00. Relatii suplimentare se pot obtine de luni pana
joi intre orele 09.00–16.00 si vineri
intre orele 09.00-13.00 la tel.
(021)208.33.17- Serviciul Tehnic si
(021) 208.33.78 –Serviciul Resurse
Umane. Rezultatele concursului se
vor afisa la sediul unitatii in max.
3 zile lucratoare de la data incheierii sustinerii examenului /concursului. Contestatiile se pot depune
la secretariatul Directiei Regionale
Bucuresti, in cel mult 2 zile lucratoare de la data anuntarii, afisarii
rezultatelor examenului /concursului. Rezultatele analizei contestatiilor se vor afisa in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la
data expirarii termenului de depunere al contestatiilor. NOTA:
-ROMATSA -Directia Regionala
Bucuresti, nu va asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de
vizita medicala la INMAS;
-Romatsa- Directia Regionala
Bucuresti nu asigura locuinta.
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-ISCTR, cu sediul în localitatea
Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu,
nr.38, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante
de inspector de trafic rutier, conf.
HG 286/2011, actualizată: 1.
Inspectoratul Teritorial Nr.1 Bucureşti: inspector de trafic rutier
grad.II -1 post; 2.Inspectoratul
Teritorial Nr.1 Jud.Ilfov: inspector
de trafic rutier grad.IA -1 post;
3.Inspectoratul Teritorial Nr.2
Jud.Tulcea: inspector de trafic
rutier debutant -1 post; 4.Inspector a t u l Te r i t o r i a l N r. 7 J u d .
Teleorman: inspector de trafic
rutier grad.IA -1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 06.12.2016, ora
10.00; -proba interviu în data de
12.12.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)au cetățenia
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română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparținând Spațiului
Economic European şi domiciliul
în România; b)cunosc limba
română, scris şi vorbit; c)au vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d)au capacitate deplină
de exercițiu; e)au o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f)îndeplinesc condițiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; g)nu au
fost condamnaţi definitiv pentru
săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Criterii specifice
ocupării postului de inspector:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, ca urmare a
absolvirii unei instituţii acreditate
de învăţământ superior în domeniul ştiinţelor inginereşti, specializarea ingineria autovehiculelor
sau ingineria transporturilor, sau
studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, ca urmare a
absolvirii unei instituţii acreditate
de învăţământ superior în domeniile ştiinţe juridice, ştiinţe economice şi/sau ştiinţe inginereşti şi au
o vechime în muncă în domeniul
transporturilor rutiere de cel puţin
3 ani; -vechime în specialitatea
studiilor: -debutant: -; -gradul II:
minimum 1 an; -gradul IA:
minimum 7 ani; -să deţină permis
de conducere minimum categoria
B; -să nu fi avut suspendată
pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a
autovehiculelor în ultimele 6 luni
sau mai mult de două ori de la
data obţinerii permisului de
conducere; -să nu fi avut anulat
permisul de conducere în ultimii
10 ani; -să nu fi fost condamnat
printr-o hotărâre judecătorească
rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul armelor şi muniţiilor, la regimul circulaţiei pe
drumurile publice sau privind
legislaţia din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau
vătămări cauzatoare de moarte,
vătămare corporală gravă,
tâlhărie, ultraj, ultraj contra
bunelor moravuri, furt, tulburare a
liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare
de mită, trafic de influenţă, trafic
sau consum ilicit de droguri, cu
excepţia cazului în care a intervenit reabilitarea sau amnistia; -să
fie apt din punct de vedere
medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de inspector; -să
nu fi fost destituit din funcţie
dintr-o instituţie publică sau în
ultimii 7 ani; -limbi străine: o
limbă de circulaţie internaţională,
nivel mediu. 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 Inspectoratului de Stat
pentru Controlul în Transportul
Rutier -ISCTR, Poarta G, Registratura ISCTR. Relaţii suplimentare la sediul Inspectoratului de
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier -ISCTR, persoană
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de contact: Ştefan Angelina,
telefon: 0725.597.678.

la sediul Primăriei si la telefon
0237260550.

l În conformitate cu prevederile
art.39, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
Avizului 53994/2016, al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici: Primăria
Municipiului Buzău organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcţii de conducere vacante din
cadrul Direcţiei Administraţie
Publică Locală a aparatului de
specialitate al primarului municipiului Buzău. 1.Denumirea funcţiei publice de conducere vacante:
director executiv Direcţia Administraţie Publică Locală. 2.Concursul
se organizează la sediul Primăriei
Municipiului Buzău, str.Unirii,
nr.163, judeţul Buzău, în data de
19 decembrie 2016, ora 10.00,
proba suplimentară eliminatorie de
testare a cunoştinţelor de operare
PC -nivel mediu, ora 11.00, proba
scrisă. Data şi ora interviului se vor
stabili după susţinerea probei
scrise. 3.Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Municipiului
Buzău, str.Unirii, nr.163. 4.Condiţii
specifice: -absolvenţi de studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă,
în domeniul ştiinţelor juridice sau
ştiinţelor administrative; -absolvenţi de masterat sau studii postuniversitare în domeniul
administrației publice, management ori în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției
publice; -vechime în specialitate:
minimum 3 ani; -cunoştinţe de
operare pe calculator -nivel mediu.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Municipiului
Buzău, camera nr.23, şi la telefon:
0238.721.407.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu
sediul în municipiul Timişoara, str.
Sever Bocu nr.49, judeţul Timiş,
organizează, concurs pentru
ocuparea a 1 (unui) post de
personal contractual -îngrijitor
-COR 515301 la compartimentul
Tehnico-administrativ al Sectorului Poliţiei de Frontieră Deta din
cadrul Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Timişoara.
Concursul se desfăşoară la sediul
I.T.P.F.Timişoara, Calea Sever
Bocu nr. 49, astfel: -Proba scrisă -în
data de 05.12.2016 începând cu ora
10.00. -Interviul -în data de
13.12.2016 începând cu ora 11.00.
Condiţiile specifice de participare
la concurs: -să fie declarat apt
medical şi apt psihologic. Dosarele
de înscriere se depun la Serviciul
Resurse Umane al I.T.P.F. Timişoara, până la data de 24.11.2016,
ora 14.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine în zilele lucrătoare, între
orele 10.00-14.00, la Serviciul
Resurse Umane, telefoane:
0256.306.340, int. 26061, 26060 şi
pe pagina de internet a institutiei:
www.itpftimisoara.eu.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea organizează Concursul de
recrutare din 12-12-2016, ora 09
privind ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante pe perioadă
nedeterminată de: 1. inspector, cl.I,
grad debutant, în Biroul impozite
şi taxe; 2. referent, cl.III, grad
debutant în Biroul achiziţii, informatică, management proiecte.
Condiţiile generale de participare
la concurs conform art.54 din
Legea 188/1999 republicată.
Condiţii specifice de participare la
concurs: 1. pentru inspector, cl.I,
grad debutant -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor economice sau administraţie publică. 2. pentru referent,
cl.III, grad debutant -studii liceale,
studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat. Dosarele
de înscriere se depun la sediul
instituţiei în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial. Concursul va
avea următoarele etape: -selecţia
dosarelor de înscriere între 30/11–
07/12/2016; -proba scrisă în 12-122016, ora 09; -proba interviu- data
va fi anunţată odata cu afişarea
rezultatelor probei scrise. Bibliografia se va afişa la sediul şi pe
site-ul Primăriei or. Mărăşeşti.
Relaţii suplimentare se pot obţine

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timisoara cu
sediul în municipiul Timisoara, str.
Sever Bocu nr.49, judeţul Timiş
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal contractual -muncitor
calificat IV -mecanic auto, COR
723103 la compartimentul Tehnic
al aparatului propriu. Concursul se
va desfăşura la sediul I.T.P.F. Timişoara, str. Sever Bocu nr.49, județul
Timiş, atfel: Proba scrisă -în data
de 05.12.2016 începând cu ora
10.00. Interviul -în data de
13.12.2016 începând cu ora 11.00.
Condiţii specifice: a) sunt absolvenţi de cel puţin 10 clase sau
şcoală profesională; b) posedă
diplomă sau certificat de calificare
în meseria de mecanic auto; c)
posedă permis de conducere
eliberat pentru minim categoria
BE; d) să fie declaraţi apt medical
şi apt psihologic. Dosarele de
candidat se depun la Serviciul
Resurse Umane al I.T.P.F. Timişoara, până la data de 24.11.2016
ora 14.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine în zilele lucrătoare, între
orele 10.00-14.00, la Serviciul
Resurse Umane, telefon:
0256306340, int. 26060 şi pe pagina
de internet a instituţiei www.itpftimisoara.eu.
l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu
sediul în municipiul Timişoara, str.
Sever Bocu nr.49, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal contractual -muncitor
calificat IV -şofer autoturisme şi
camionete, COR 832201, la
compartimentul Tehnico-Administrativ al Sectorului Poliției de
Frontieră Sânnicolau Mare din
cadrul inspectoratului. Concursul
se va desfăşura la sediul I.T.P.F.
Timişoara, str. Sever Bocu nr.49,
județul Timiş, astfel: Proba scrisă
-în data de 05.12.2016 începând cu
ora 10.00. Interviul -în data de
13.12.2016 incepând cu ora 11.00.
Condiţii specifice: a) sunt absolvenţi de cel puţin 10 clase sau
şcoală profesională; b) posedă
permis de conducere eliberat
pentru minim categoria BE şi
minim subcategoria C1E; c) au
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experienţă în conducerea autovehiculelor de minim un an; d) să fie
declaraţi apt medical şi apt psihologic. Dosarele de candidat se
depun la Serviciul Resurse Umane
al I.T.P.F Timişoara, până la data
de 24.11.2016 ora 14.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-14.00,
la Serviciul Resurse. Umane,
telefon: 0256.306.340, int. 26060 şi
pe pagina de internet a institutiei:
www.itpftimisoara.eu.
l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu
sediul în municipiul Timişoara, str.
Sever Bocu nr.49, judeţul Timiş,
organizează, concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi de
personal contractual, astfel:
-muncitor calificat IV (fochist la
cazane de apă caldă şi cazane de
abur de joasă presiune -COR
818207) la compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
la Aparatul propriu al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timisoara; -muncitor calificat
IV (fochist la cazane de apă caldă
şi cazane de abur de joasă presiune
-COR 818207) la compartimentul
Tehnico-administrativ al Sectorului Poliţiei de Frontieră Jimbolia
din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timisoara. Concursul se desfăşoară la
sediul I.T.P.F.Timisoara, Calea
Sever Bocu nr.49, astfel: -Proba
scrisă -în data de 05.12.2016 începând cu ora 10.00. -Interviul -în
data de 13.12.2016 începând cu ora
11.00. Condiţiile specifice de participare la concurs: -sunt absolvenţi
de cel puţin 10 clase sau şcoală
profesională; -să fie declarat apt
medical şi apt psihologic; -dețin
curs calificare fochist (operator
centrală termică), cu autorizare
ISCIR. Dosarele de înscriere se
depun la Serviciul Resurse Umane
al I.T.P.F. Timişoara, până la data
de 24.11.2016, ora 14.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-14.00,
la Serviciul Resurse Umane, telefoane: 0256.306.340, int. 26061,
26062 şi pe pagina de internet a
institutiei: www.itpftimisoara.eu.
l Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
consilier gradul IA - personal
contractual din cadrul Biroului de
achiziţii publice şi protocol. Pot
participa la concurs persoanele
care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, precum şi următoarele
condiţii specifice: -studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
tehnic; -vechime în specialitate
minimum 6 ani şi 6 luni; -cunoştinţe avansate de operare PC
(Microsoft Word, Excel), probate
cu permis ECDL; -cursuri de
perfecţionare în domeniul achiziţiilor, absolvite cu certificat de expert
în achiziţii; -cursuri de perfecţionare în domeniul operării SEAP,
absolvite cu certificat de absolvire;
-experienţă în derularea procedurilor de achiziţii publice (expert în
achiziţii publice) în cadrul unor

proiecte în cadrul diferitelor.
Programe cu finanţare europeană
(minimum 4 proiecte); -abilităţi de
comunicare şi capacitate de muncă
în echipă, de analiză şi de sinteză,
gândire analitică, precum şi de
raţionare socială. Concursul va
avea loc în perioada 07.12.201615.12.2016, astfel: 07.12.2016, ora
10,00 –proba scrisă de testare a
cunoştinţelor teoretice necesare
ocupării postului, 12.12.2016, ora
10,00 –proba teoretică de verificare
a a cunoştinţelor de operarea
softwarelor specifice, respectiv
SEAP şi semnătură electronică şi
15.12.2016, ora 10 -interviul.
Concursul se va desfăşura la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii din Bucureşti, Calea Plevnei
nr. 141B, sector 6, tematica şi bibliografia fiind publicate pe pagina de
internet a acestei instituţii: www.
csm1909.ro, la secţiunea „Aparat
tehnic- administrativ– Concursuri”. Actele de înscriere la concurs
se depun la Consiliul Superior al
Magistraturii -Direcţia resurse
umane şi organizare, din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector
6, etaj 3, cam.300, până la data de
25.11.2016, ora 16,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul
Superior al Magistraturii– Direcţia
resurse umane şi organizare,
telefon 021/3116926 interior 2085;
persoană de contact: Mădălina
Simion; adresă de contact: druo@
csm1909.ro.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului
Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti,
scoate la concurs, în data de
06.12.2016, în vederea ocupării pe
perioadă nedeterminată, pentru
următoarele posturi contractuale
vacante în temeiul legal al H.G.
286/2011, cu completările şi modificările ulterioare: Direcţia pentru
Protecţia Copilului: •Serviciul
Evaluare Complexă:
-1 post medic specialist pediatru:
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
specialitatea Pediatrie; drept de
liberă practică; asigurare
Malpraxis; •Creşa “Ghiocelul”: -1
post inspector specialitate; Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; -1 post
medic specialist; Condiții specifice
de participare: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență in specialitatea Medicina
Generala; drept de liberă practică;
asigurare Malpraxis; -1 post referent; Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -7
posturi educator –puericultor;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat
absolvire curs formare educator
puericultor; - 3 posturi asistent
medical; Condiții specifice de
participare: Studii postliceale de
specialitate absolvite cu diplomă;
-15 posturi îngrijitor; Condiții
specifice de participare: Studii
generale; -1 post muncitor calificat
(bucătar); Condiții specifice de
participare: Studii generale/ medii,
liceale, absolvite cu diploma de
bacalaureat; certificat de calificare
în domeniu; -1 post muncitor calificat; Studii generale/medii, liceale,
absolvite cu diploma de bacalaureat; certificat de calificare; -1 post
muncitor necalificat; Condiții
specifice de participare: Studii
generale; •Creşa „Trapezului”: -1

post inspector specialitate: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; -1 post
educator puericultor: Condiții
specifice de participare: Studii
medii, liceale absolvite cu diploma
de bacalaureat; certificat absolvire
curs formare educator puericultor;
-3 posturi infirmieră: Condiții
specifice de participare: Studii
generale; -1 post îngrijitor: Condiții
specifice de participare: Studii
generale; •Creşa „Potcoava”: -1
post medic specialist pediatru;
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență in
specialitatea Pediatrie; drept de
liberă practică; asigurare
Malpraxis; -2 posturi asistent
medical; Condiții specifice de
participare: Studii postliceale de
specialitate absolvite cu diploma;
-2 posturi infirmieră: Condiții
specifice de participare: Studii
generale; •Creşa „Titan”: -1 post
inspector specialitate: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; -4
posturi infirmieră: Condiții specifice de participare: Studii generale;
•Complexul de Servicii “Pistruiatul” –Componenta Rezidenţială:
-1 post referent; Condiții specifice
de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; •Centrul de Consiliere şi
Resurse: -2 posturi inspector specialitate: Condiții specifice de participare: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; • Centrul de Ingrijire în
Apartamente de Tip Familial: -13
posturi referent: Condiții specifice
de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; -1 post asistent medical:
Condiții specifice de participare:
Studii postliceale de specialitate
absolvite cu diplomă; •Centrul de
zi „Licurici”: -1 post inspector
specialitate: Condiții specifice de
participare: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență; •Centrul de Plasament
„Pinocchio”: -2 posturi referent:
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat; -1 post
supraveghetor noapte: Condiții
specifice de participare: Studii
generale; •Complex de Servicii
„Casa Noastra”: -2 posturi îngrijitor: Condiții specifice de participare: Studii generale; Directia
Protecţie Socială: •Serviciul
Evaluare Complexa a Persoanelor
Adulte cu Handicap: -1 post medic
specialist cu 1/2 de norma: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specialitatea Medicină Generală; drept
de liberă practică; asigurare
Malpraxis; -1 post kinetoterapeut:
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de specialitate de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în kinetoterapie; •Clubul
Seniorilor „Codrii Neamţului”: -1
post psiholog practicant: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de specialitate de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență în Psihologie; •Centrul de
Îngrijire şi Asistenţă „Casa Max”:
-1 post psiholog: Condiții specifice
de participare: Studii superioare de
specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în Psihologie; -1 post kinetoterapeut:
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de specialitate de
lungă durată absolvite cu diplomă

de licență în kinetoterapie; -1 post
referent: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; -1 post administrator:
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diploma de bacalaureat; -4 posturi
asistent medical: Condiții specifice
de participare: Studii postliceale de
specialitate absolvite cu diplomă;
-1 post infirmieră: Condiţii specifice de participare: Studii generale;
-1 post spălătoreasă: Condiții
specifice de participare: Studii
generale. •Complex de Servicii
Sociale pentru Persoane Fără
Adăpost– Componenta Rezidenţială: -1 post psiholog practicant:
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de specialitate de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență în Psihologie; -3 posturi
asistent medical: Condiții specifice
de participare: Studii postliceale de
specialitate absolvite cu diplomă;
-1 post muncitor necalificat (ajutor
de bucătar): Condiții specifice de
participare: Studii generale;
•Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
„Floarea Speranţei”: -1 post referent: Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -2
posturi infirmieră: Condiții specifice de participare: Studii generale;
-3 posturi îngrijitor: Condiții specifice de participare: Studii generale.
•Adăpost pentru Victimele
Violentei în Familie „Sf.Maria”: -1
post medic specialist: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; drept de
liberă practică; asigurare
Malpraxis; -1 post asistent medical:
Condiții specifice de participare:
Studii postliceale de specialitate
absolvite cu diplomă; -1 post infirmieră: Condiții specifice de participare: Studii generale; -1 post
îngrijitor: Condiții specifice de
participare: Studii generale.
•Centrul de Consiliere şi Monitoriare Asistenţi Personali: -1 post
inspector specialitate: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; •
Centrul Intervenţii în Regim de
Urgenţă în Domeniul Asistenţei
Sociale: -1 post asistent medical
comunitar: Condiții specifice de
participare: Studii medii postliceale de specialitate absolvite cu
diplomă; -2 posturi inspector specialitate: Condiții specifice de participare: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; Permis de conducere categoria B; Domiciliu pe raza sectorului 3; Disponibilitate pentru
deplasări în teren pe timpul nopţii;
Cunoştinţe operare calculator; -2
posturi referent: Condiții specifice
de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; Domiciliu pe raza sectorului
3; Disponibilitate pentru deplasări
în teren pe timpul nopţii; Cunoştinţe operare calculator; •
Compartiment Tehnic Auxiliar: -1
post Şofer: Condiții specifice de
participare: Studii generale sau
medii, posesor carnet de conducere
categoria B; • Compartiment
Secretariat şi Protocol: -1 post
inspector specialitate: Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; Candidaţii vor depune personal dosarele
de concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării, în
intervalul orar 9.00-14.00, la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 3 din Str.
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Parfumului, nr.2-4, sector 3, Bucureşti. Conditiile generale prevăzute
la art. 3 din Regulamentul– Cadru,
aprobat prin H.G. nr.286/2011,
modificat prin H.G. nr.1027/2014,
precum şi actele necesare pentru
înscrierea la concurs se găsesc pe
site-ul instituţiei www.dgaspc3.ro/
Oportunitati-angajare. Proba
scrisă şi interviul/proba practică se
susţin din bibliografia şi tematica
afişată la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, precum şi pe
site-ul instituţiei, www.dgaspcs3.ro/
Oportunitati-angajare. Proba scrisă
a concursului va avea loc în data
de 06.12.2016, ora 930, iar interviul/proba practică în termen de 4
zile lucrătoare de la susţinerea
probei scrise. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 3 din Str.
Parfumului, nr.2-4, sector 3, Bucureşti sau la numărul de telefon
0730.013.862.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de: infirmier -secţia OG IV
, 1 post temporar vacant (contractual), conform HG nr. 286 / 2011,
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 25.11.2016,
ora 12.30; -Proba interviu, în data
de 02.12.2016 , ora 12.30. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; - cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor posturilor scoase
la concurs; - (candidatul/ candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - Nivel de
studii – generale; - Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR
sau alţi furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – act doveditor de absolvire. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de:
17.11.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str. Calea
Giuleşti nr. 5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti,
persoană de contact: Ec.Mano-

lache Elena, telefon: 021 /
303.50.50. Manager, Dr. OvidiuMarcel Moisa.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
cu sediul în Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
de: asistent medical generalist
-secţia Neonatologie , 2 posturi
temporar vacante (contractuale),
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr.
1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului
General al Municipiului Bucureşti
nr. 1709/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 25.11.2016, ora 09.00;
-Proba practică, în data de
02.12.2016, ora 09.00; -Proba
interviu, în data de 07.12.2016 , ora
09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
condiţii generale: - cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România; - cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; - vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor posturilor scoase
la concurs; - (candidatul/candidata)
nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. CONDIŢII SPECIFICE: diplomă de absolvire a liceului
sanitar sau diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de licenţă în specialitate; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 17.11.2016, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu”
Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon: 021 /
303.50.50. Manager, Dr. OvidiuMarcel Moisa.

CITAȚII
l Se citează paratul Tărcuță Viorel
Gheorghiță cu ultimul domiciliu
cunoscut in Comăneşti, str. Librăriei
bl. 3, ap. 5, jud. Bacău, la Judecătoria Moineşti, termen 07.12.2016,
dosar 2694/260/2016, obiect împărțire bunuri comune, reclamant
Tărcuță Mirela Găbița.
l Se citează Bolfa Maria, Bolfa
Gheorghe, Tivadar Ana, Nicola
Florica şi Matiş Floarea, cu domiciliile necunoscute, în calitate de
pârâţi, la Judecătoria Huedin, la
data de 28 noiembrie 2016, ora
10:00, în dosar nr. 265/242/2016 în
contradictoriu cu reclamantul Nagy
Ferenc, având ca obiect uzucapiune.
l Se citeaza la sediul BIN Porfir
A l e x a n d r u d i n Tu l c e a , l a

07.12.2016, ora 12, domnul Ciuca
Petru, domiciliat in Tulcea, str. 1848
nr.19, bl.11, sc.C, AP.10 pentru
dezbaterea succesiunii lui Ciuca
Petru, decedat la 02.02.2015 in
Tulcea.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, F.C.E.R.
- Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 2105/307/2015*
datele pe care le cunoaşte în legătură cu Gojdl Sie şi Rub Chaje, cu
ultimul domiciliu in Desesti, nr. 190,
jud. Maramures, dispăruţi în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă,F.C.E.R. Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 2557/307/2016
datele pe care le cunoaşte în legătură cu Moldovan Estera, cu
ultimul domiciliu in Sighet, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 26, jud.
Maramures, dispăruta în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, F.C.E.R.
- Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 2623/307/2016
datele pe care le cunoaşte în legătură cu Gold Herman, Harfanesz
Rifcha şi Gold Ludovic, cu ultimul
domiciliu in Sighet, str. Mihai
Viteazu, nr. 65, jud.Maramures,
dispăruţi în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, F.C.E.R.
- Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 2625/307/2016
datele pe care le cunoaşte în legătură cu Slomovits Herman, Slomovits Paula şi Fuchs Roza, cu ultimul
domiciliu in Sighet, str. Dragos
Voda, nr. 23, jud.Maramures, dispăruţi în Holocaust.
l În temeiul dispoziţiilor art. 944
al.2 Cod procedură civilă, F.C.E.R.
- Cultul Mozaic anunţă deschiderea
procedurii de declarare a morţii, cu
invitaţia ca orice persoană să comunice la dosar nr. 2624/307/2016
datele pe care le cunoaşte în legătură cu Edenburg Francisc,
Edenburg Ludovic, Ungar Vasile, şi
Edenburg Clara, nascuta Boral, cu
ultimul domiciliu in Sighetu
Marmatiei, str. Bogdan Voda
(Rakoczi), nr. 10, jud. Maramures,
dispăruţi în Holocaust.
l Stein Rozalia cu ultimul domiciliu în Sighetu-Marmatiei, str.
Bogdan Voda (Rakoczi), nr. 186,
jud. Maramureş, este chemata în
judecată, la Judecatoria Sighetu-Marmatiei,intimata în Dosarul
nr. 218/307/2016, pentru termenul
de judecată fixat la data 13.12.2016.
Cine cunoaşte date despre intimata
este rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Bîgiu Ana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bălceşti, str. Ulicioiu,
nr. 130, județul Vâlcea, este citată
la Judecătoria Bălceşti, la data de
22 noiembrie 2016, dosar nr.
1103/185/2016, în proces de divorț
cu Bîgiu Constantin.
l Se citează Piarsică Constantin, în
dosarul nr. 2617/288/2016 al Judecătoriei Rm. Valcea, termen
09.12.2016, obiect-divorț.

DIVERSE
l În dosarul nr. 1952/90/2016 al
Tribunalului Vâlcea, sentința
civilă nr. 1293/09 septembrie 2016,
în numele legii instanța hotărăşte:
Admite cererea formulata de
reclamanta Jacobsen Valuta
Carmen, cu domiciliul procesual
ales pentru comunicarea actelor
de procedură în Rm. Vâlcea, str.
Aleea Ciocârliei, nr. 3, bl. 4, sc. B,
ap. 4, etaj 1, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul Jacobsen Ole
– Berg, domiciliat în Jernbauegade 22, 5500 Middefart, Danemarca. Dispune recunoaşterea
deciziei din 19 august 2013
pronunțată de Judecătoria Nuernberg în dosarul nr. 105 F 1572/13
Germania în România. Cu drept
de apel în termen de 30 zile de la
comunicare. Calea de atac se
depune la sediul Tribunalului
Vâlcea. Pronunţată în şedinţa
publică azi, 09 septembrie 2016.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 4646/111/2016 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea S.C. Solutii Pentru
Cafenele S.R.L. CUI 30987729
J05/2061/2012 îi anunţă pe toţi
creditorii societăţii sus menţionate
că s-a deschis procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi, în
consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţei dumneavoastră asupra averii debitoarei
S.C. Solutii Pentru Cafenele
S.R.L. este data de 28.12.2016; 2.
termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire şi comunicare a tabelului preliminar al
creanţelor va fi data de 09.01.2017;
3. termenul pentru soluționare
eventualelor contestații va fi data

de 16.01.2017 şi termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al
creanțelor va fi data 18.01.2017; 4.
prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de
16.01.2017, ora 12.00, la adresa
Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu
nr. 2 ap.11, județul Bihor.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Alp
Rohbau SRL desemnat prin incheierea civila din data de 07.11.2016,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 39028/3/2016, notificã deschiderea procedurii insolventei prevaz u t a d e L e g e a n r. 8 5 / 2 0 1 4
împotriva ALP Rohbau SRL cu
sediul in Bucureşti Sectorul 3,
Strada Cluceru Udricani, Nr. 18,
Etaj 4, CUI 31199028, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/1518/2013. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva ALP Rohbau
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalul Bucuresti, Sectia
a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 39028/3/2016, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorul 22.12.2016; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
11.01.2017; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 26.01.2017; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 16.01.2017, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 18.11.2016,
ora 14.00 la sediul administrato-
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rului judiciar. Termenul limita de
depunere, de catre creditori, a
opozitiilor la Incheierea de deschidere a procedurii este de 15 zile de
la notificare.
l SNTGN Transgaz Sa Medias,
titular al proiectului „Lucrari
privind punerea in siguranta a
conductelor Ø28” Mediesul Aurit
– Sarmasel (Import Ucraina),
Ø20” Sarmasel – Satu Mare (Nord
II) si Ø12” Sarmasel – Satu Mare
(Nord I), Zona Pensiunea
“Rebeca”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agentiei
pentru Protectia Mediului Cluj, de
a nu solicita efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului in
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si
continuarea procedurii privind
emiterea aprobarii de dezvoltare
pentru proiectul „Lucrari privind
punerea in siguranta a conductelor Ø28” Mediesul Aurit –
Sarmasel (Import Ucraina), Ø20”
Sarmasel – Satu Mare (Nord II) si
Ø12” Sarmasel – Satu Mare (Nord
I), Zona Pensiunea “Rebeca”,
propus a fi amplasat în comuna
Taga, sat Santioana, judetul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Cluj,
Calea Dorobantilor, nr. 99, în zilele
de: marți - joi, între orele
900-1400, luni intre orele 900-1600
si vineri intre orele 900-1200,
precum şi la următoarea adresă de
internet: office@apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pana la data de
15.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 933850/2010. Nr. 22071 din 3.11.2016. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 3. În
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna noiembrie, orele 11.00,
anul 2016, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație
publică (prima licitație) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Ionescu Octav Florin, cu
domiciliul fiscal în localitatea Pucioasa, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală _ : 1. Teren
extravilan, categoria de folosință livadă, în suprafață de 7130 mp, situat în localitatea Pucioasa, sat
Maluri, punct Meri, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ pornire al licitației de 41002 lei (exclusiv TVA);
2. Teren extravilan, categoria de folosință fîneață, în suprafață de 889 mp, situat în localitatea
Pucioasa, sat Maluri, punct Lunca, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ pornire al licitației de 4506 lei
(exclusiv TVA); 3. Teren extravilan, categoria de folosință fîneață, în suprafață de 809 mp, situat în
localitatea Pucioasa, sat Maluri, punct Corboaica, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ pornire al licitației
de 4055 lei (exclusiv TVA); 4. Teren extravilan, categoria de folosință arabil, în suprafață de 1615 mp,
situat în localitatea Pucioasa, sat Maluri, punct Lunca, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ pornire al
licitației de 8110 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este .../ scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f)
sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
**) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu
sunt grevate de sarcini. 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 (în
contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Dâmbovița - cod de identificare fiscală 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, 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; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.760.698. Data
afișării: 10.11.2016.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești Serviciul Executare Silită. Dosar de executare nr. 24978785. Nr. 27126/ 04.11.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2016 luna noiembrie ziua 24. În temeiul
prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24 luna noiembrie ora 12.00 anul 2016 în
localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, CUI 24978785:
Apartamente situate în Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, Str. Razoare, nr. 2, Bloc 10: - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 148.050 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației
73.875 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 5, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 93,63 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 186.375 lei (exclusiv TVA). apartament nr. 6, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 61,71 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 122.850 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 8, situat în
Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 92.61 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 182.475 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița,
Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 58.85 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 114.825 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A,
în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 113.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 78,08 mp, preț
de evaluare/ de pornire al licitației 147.675 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 2, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 94.01 mp, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 177.825 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 73.875 lei (exclusiv
TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 153.525 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 6,
situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 117.825 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud
Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 151.950 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2,
Bl 10, Sc B, în suprafață de 94,01 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 183.450 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de
59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 115.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/
de pornire al licitației 113.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației
147.300 lei (exclusiv TVA). Apartamente situate în Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, Str. Razoare, nr. 4, Bloc 12: - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în
suprafață de 78,29 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 148.050 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 2, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 93,16 mp, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 176.175 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației
73.875 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,09 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 155.475 lei (exclusiv TVA). apartament nr. 5, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 93,43 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 186.000 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 6, situat în
Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 117.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 7, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița,
Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,08 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 153.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 8, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A,
în suprafață de 92,61 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 182.475 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 152.775 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 92,61 mp, preț de evaluare/ de pornire
al licitației 180.675 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 115.200 lei
(exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 148.050 lei (exclusiv TVA). - apartament
nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 113.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia,
Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 94,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 177.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr.
4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 155.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 7, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de
78,08 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 153.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 9, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de
pornire al licitație 116.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 151.950 lei
(exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 94,21 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 183.825 lei (exclusiv TVA). - apartament
nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 115.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia,
Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 147.300 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr.
4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 113.100 lei (exclusiv TVA). Platforma Industrială: 1. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Platforma Administrativă
(lotul nr. 10) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomița, șos. Călărași, km. CF 9624, UAT Slobozia, jud. Ialomița. Număr cadastral: 2378/10 (teren): Denumire:, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9624, 2378/10, 19.594,00 mp, 1.594.670 lei; Total Teren: 1.594.670 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, C76, Dispecerat AMA, P+2E, 698,04 mp, 2.094,12 mp, 1.675,30 mp, 1.146.856 lei; 2, C77, Pivniţă, S, 26,89 mp, 26,89 mp, 21,51 mp, 4.097 lei; 3, C78, Magazie alimente, P, 60,12 mp, 60,12
mp, 48,10 mp, 12.896 lei; 4, C79, Magazie, P, 88,87 mp, 88,87 mp, 71,10 mp, 19.064 lei; 5, C80, Cantină, -, 697,08 mp, 697,08 mp, 557,66 mp, 296.262 lei; 6, C81, Magazie, P, 23,37 mp, 23,37 mp, 18,70 mp,
5.013 lei; 7, C82, Club Amonil, P, 354,22 mp, 354,22 mp, 283,38 mp, 144.154 lei; 8, C82/1, Staţie auto, P, 77,00 mp, 77,00 mp, 61,60 mp, 14.819 lei; 9, C83, Magazie, P, 25,38 mp, 25,38 mp, 20,30 mp, 5.444
lei; 10, C84, Anexe gospodăreşti, P, 97,19 mp, 97,19 mp, 77,75 mp, 15.431 lei; 11, C85, Pavilion administrativ, P+2E, 433,85 mp, 1.301,55 mp, 1.041,24 mp, 463.928 lei; 12, C86, Hol trecere, P, 22,90 mp,
22,90 mp, 18,32 mp, 7.943 lei; 13, C87, Post control, P, 36,17 mp, 36,17 mp, 28,94 mp, 7.759 lei; 14, C88, Sală şedinţă + centrală telefonică, P, 529,03 mp, 529,03 mp, 423,22 mp, 216.356 lei; 15, C89, Punct
desfacere antidot, P, 15,01 mp, 15,01 mp, 12,01 mp, 3.220 lei; 16, C90, Remiză PSI, P, 290,41 mp, 290,41 mp, 232,33 mp, 119.109 lei; 17, C91, Magazie, P, 5,35 mp, 5,35 mp, 4,28 mp, 1.151 lei; 18, C92,
Laborator central, P+1E, 976,87 mp, 1.953,74 mp, 1.562,99 mp, 727.730 lei; 19, C93, Magazie, P, 25,56 mp, 25,56 mp, 20,45 mp, 5.483 lei; 20, C94, Garaje, P, 73,68 mp, 73,68 mp, 58,94 mp, 15.805 lei; 21,
C95, Garaje PSI, -, 126,88 mp, 126,88 mp, 101,50 mp, 27.217 lei; Total Clădiri: 6.339,62 mp, 3.259.735 lei. Total General: 4.854.404 lei. 2. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi
construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31909, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa Număr cadastral: 2378/5/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31909, 2378/5/2, 5.594,00 mp, 398.414 lei; Total Teren: 398.414 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: 1, C58, Depozit uree vrac II, P, 5.594,00 mp, 5.594,00 mp, 4.475,20 mp, 684.737 lei; Total Clădiri: 684.737 lei. Total General: 1.083.151 lei. 3. Teren intravilan, clădiri amplasament
industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31904, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp),
Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31904, 2378/6/2, 36,00 mp, 2.713 lei; Total Teren: 2.713 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C60, Turn benzi, turn, 36,00 mp, 36,00 mp, 28,80 mp, 16.772 lei; Total Clădiri: 16.772 lei;Total General: 19.484 lei. 4. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi
construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4 , CF 31904, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/3 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31904, 2378/6/2, 36,00 mp, 2.713 lei; Total Teren: 2.713 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, C60, Turn benzi, turn, 36,00 mp, 36,00 mp, 28,80 mp, 16.772 lei; Total Clădiri: 16.772 lei. Total General: 19.484 lei. 5. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie)
situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31907, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/4 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: Teren intravilan, CC, 31907, 2378/6/4, 425,00 mp, 33.230 lei; Total Teren: 33.230 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C61, Hală fabricaţie uree III, P+2E, 425,00 mp, 1.275,00 mp, 1.020,00 mp, 147.646 lei; Total Clădiri: 147.646 lei. Total General: 180.875 lei. 6. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi
construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31906, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/5 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31906, 2378/6/5, 343,00 mp, 26.787 lei; Total Teren: 26.787 lei. Total General: 26.787 lei. 7. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie)
situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,CF 31910, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/6 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: Teren intravilan, CC, 31910, 2378/6/6, 246,00 mp, 19.328 lei; Total Teren: 19.328 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C63, Turn granulare, Turn, 246,00 mp, 246,00 mp, 196,80 mp, 100.373 lei; Total Clădiri: 100.373 lei. Total General: 119.700 lei. 8. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în
Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31905, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/8 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA:
Teren intravilan, CC, 31905, 2378/6/8, 506,00 mp, 39.333 lei; Total Teren: 39.333 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C65,
Anexa TS, P, 506,00 mp, 506,00 mp, 404,80 mp, 69.457 lei; Total Clădiri: 69.457 lei. Total General: 108.790 lei. 9. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia,
jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 33619, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/5/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan,
CC, 33619, 2378/5/1, 5.122,00 mp, 382.138 lei; Total Teren: 382.138 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C59, Turn
întoarcere benzi, turn, 97,76 mp, 97,76 mp, 78,21 mp, 6.757 lei; Total Clădiri: 6.757 lei. Total General: 388.895 lei. 10. Teren intravilan - (teren) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
33044, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 33044 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 33044, 33044, 8.521,00 mp, 606.605
lei; Total Teren: 606.605 lei. Total General: 606.605 lei. 11. Teren intravilan - Lot nr. 31 - drum (DR), lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9350/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa.
Număr cadastral: 2378/31/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9350/N nou 33458, 2378/31/2, 1.044,00 mp, 74.258 lei; Total Teren:
74.258 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 2378/31/2, Drum incintă în indiviziune, P, 1.044,00 mp, 1.044,00 mp, 9.535 lei; Total
Clădiri: 9.535 lei. Total General: 83.792 lei. 12. Teren intravilan - Lot nr. 31 - drum (DR), lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9349/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral:
2378/31/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9349/N nou 33460, 2378/31/1, 23.414,95 mp, 1.429.202 lei; Total Teren: 1.429.202 lei.
Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 2378/31/1, Drum incintă în indiviziune, P, 23.414,95 mp, 23.414,95 mp, 0,00 mp, 213.847
lei; Total Clădiri: 213.847 lei. Total General: 1.643.048 lei. 13. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 1 - Bază auto situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/1, 6.040,00 mp, 450.631 lei; Total
Teren: 450.631 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, Atelier auto, P, 229,53 mp, 229,53 mp, 183,62 mp, 63.977 lei; 2, C2,
Staţie transport auto, P, 584,20 mp, 584,20 mp, 467,36 mp, 134.918 lei; 3, C3, Staţie transport auto birouri, P, 190,58 mp, 190,58 mp, 152,46 mp, 47.429 lei; 4, C4, Cabină poartă, P, 14,62 mp, 14,62 mp, 11,70
mp, 728 lei; Total Clădiri: 247.052 lei. Total General: 697.682 lei. 14. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 2 – Spălare vagoane situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/2 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/2,
55.716,00 mp, 3.211.718 lei; Total Teren: 3.211.718 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C5, Cabina poartă, P, 9,61 mp, 9,61 mp, 7,69
mp, 594 lei; 2, C6, Platformă rezervoare, P, 28,19 mp, 28,19 mp, 22,55 mp, 5.630 lei; 3, C7, Staţie compresoare aer, suprateran, 305,78 mp, 305,78 mp, 244,62 mp, 54.065 lei; 4, C8, Rezervor apă, suprateran,
28,13 mp, 28,13 mp, 22,50 mp, 9.056 lei; 5, C9, Cheson, P, 15,68 mp, 15,68 mp, 12,54 mp, 2.621 lei; 6, C10, Decantor, Semiîngropat, 65,73 mp, 65,73 mp, 52,58 mp, 7.964 lei; 7, C11, Casă basculă, P, 13,40
mp, 13,40 mp, 10,72 mp, 1.626 lei; 8, C12, Rampă basculă, Suprateran, 63,66 mp, 63,66 mp, 50,93 mp, 3.215 lei; 9, C13, Rampă auto, suprateran, 67,00 mp, 67,00 mp, 53,60 mp, 1.657 lei; 10, C14, Depozit
catalizatori, P, 383,66 mp, 383,66 mp, 306,93 mp, 16.603 lei; 11, C15, Rampă auto, suprateran, 111,06 mp, 111,06 mp, 88,85 mp, 6.042 lei; 12, C16, Rampă spălare vagoane, P, 713,43 mp, 713,43 mp, 570,74
mp, 134.079 lei; 13, C17, Depozit ﬁer vechi, P, 698,20 mp, 698,20 mp, 558,56 mp, 129.491 lei; 14, C19, Depozit prod. refractare, P, 674,38 mp, 674,38 mp, 539,50 mp, 125.539 lei; 15, C20, Stație epurare, S,
58,92 mp, 58,92 mp, 47,14 mp, 3.647 lei; 16, C21, Bazin aerare, suprateran, 393,48 mp, 393,48 mp, 314,78 mp, 75.409 lei; 17, C22, Depozit carbid, P, 79,06 mp, 79,06 mp, 63,25 mp, 11.730 lei; 18, C23,
Depozit, P, 123,68 mp, 123,68 mp, 98,94 mp, 23.024 lei; 19, C24, Anexă remiză, P, 31,77 mp, 31,77 mp, 25,42 mp, 6.138 lei; 20, C25, Anexă remiză, P, 12,30 mp, 12,30 mp, 9,84 mp, 2.376 lei; 21, C26, Remiză
C.F., P, 657,40 mp, 657,40 mp, 525,92 mp, 127.477 lei; 22, C27, Magazie, P, 22,20 mp, 22,20 mp, 17,76 mp, 4.255 lei; 23, C28, Remiză auto, P, 732,00 mp, 732,00 mp, 585,60 mp, 141.416 lei; 24, C29,
Magazie, P, 40,95 mp, 40,95 mp, 32,76 mp, 7.449 lei;
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25, C30, Anexe gospodaresti, P+1E, 40,95 mp, 81,90 mp, 65,52 mp, 2.734 lei; 26, C31, Anexe gospodăreşti, P, 489,84 mp, 489,84 mp, 391,87 mp, 16.352 lei; 27, C32, Anexe gospodăreşti, P, 74,19 mp, 74,19
mp, 59,35 mp, 2.477 lei; 28, C33, Cabină poartă, P, 10,99 mp, 10,99 mp, 8,79 mp, 1.902 lei; Total Clădiri: 924.565 lei. Total General: 4.136.283 lei. 15. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr.
4 - Ambalare expediţie etapa III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/4 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/4, 20.284,00 mp, 1.169.131 lei; Total Teren: 1.169.131 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp),
Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C51, Depozit containere, P, 545,10 mp, 545,10 mp, 436,08 mp, 28.262 lei; 2, C52, Staţie expediţie, suprateran, 553,31 mp, 553,31 mp, 442,65 mp, 21.515
lei; 3, C53, Staţie expediţie, P+2E, 305,78 mp, 917,34 mp, 733,87 mp, 95.122 lei; 4, C54, Staţie expediţie, suprateran, 549,29 mp, 549,29 mp, 439,43 mp, 28.479 lei; 5, C55, Staţie electrică, P, 79,84 mp, 79,84
mp, 63,87 mp, 20.863 lei; 6, C56, Turn benzi, turn, 64,55 mp, 64,55 mp, 51,64 mp, 15.422 lei; 7, C57, Turn benzi, turn, 97,17 mp, 97,17 mp, 77,74 mp, 29.018 lei; Total Clădiri: 238.681 lei. Total General:
1.407.812 lei. 16. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 11 - Instalaţie CO2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr
cadastral: 2378/11 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/11, 1.620,00 mp, 120.711 lei; Total Teren: 120.711 lei. Nr. Crt.,
Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C103, Instalaţie CO2 lichid, P, 80,18 mp, 80,18 mp, 64,14 mp, 16.358 lei; Total Clădiri: 16.358 lei.
Total General: 137.069 lei. 17. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/1 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/1, 4.687,00 mp,
349.586 lei; Total Teren: 349.586 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C106, Instalaţie tehnologică CET II, suprateran,
1.603,23 mp, 1.603,23 mp, 1.282,58 mp, 261.659 lei; 2, C107, Tablou - DA + Casă pompe CET II, P+1E, 198,18 mp, 396,36 mp, 317,09 mp, 63.954 lei; 3, C107/1, Anexă T.S. + Vestiare, P, 116,53 mp, 116,53
mp, 93,22 mp, 20.027 lei; 4, C108, Post trafo, P, 49,49 mp, 49,49 mp, 39,59 mp, 11.701 lei; 5, C109, Aer tehnic, P, 106,86 mp, 106,86 mp, 85,49 mp, 18.894 lei; Total Clădiri: 376.235 lei. Total General: 725.821
lei. 18. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud.
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/1 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/1, 1.418,81 mp, 105.791 lei;
Total Teren: 105.791 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C112, Secţie înaltă + joasă presiune CET II, suprateran, 1.418,81
mp, 1.418,81 mp, 1.135,05 mp, 254.366 lei; Total Clădiri: 254.366 lei. Total General: 360.157 lei. 19. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul
12/2/2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/2 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire
la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/2, 31,29 mp, 2.374 lei; Total Teren: 2.374 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, C113, Post trafo, P, 31,29 mp, 31,29 mp, 25,03 mp, 7.583 lei; Total Clădiri: 7.583 lei. Total General: 9.956 lei. 20. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/3 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/3 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/3, 73,01 mp, 678 lei; Total Teren: 678 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su
(mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C114, Staţie electrică, P+1E, 31,29 mp, 62,58 mp, 50,06 mp, 7.073 lei; Total Clădiri: 7.073 lei. Total General: 7.751 lei. 21. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial
- Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/4 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/4 (teren): Nr.
Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/4, 512,46 mp, 40.011 lei; Total Teren: 40.011 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim
de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C115, Hală compresie CO2, P, 512,40 mp, 512,40 mp, 409,92 mp, 133.044 lei; Total Clădiri: 133.044 lei. Total General:
173.055 lei. 22. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/5 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/5 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/5, 238,37 mp,
17.632 lei; Total Teren: 17.632 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C116, Platformă tehnologică, suprateran, 238,37 mp, 238,37 mp,
190,70 mp, 46.299 lei; Total Clădiri: 46.299 lei. Total General: 63.931 lei. 23. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 – Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/6 situat în Loc.
Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/6 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/6, 13,40 mp, 1.017 lei; Total Teren: 1.017 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C117, Rezervor, suprateran, 13,40 mp, 13,40 mp, 10,72 mp, 2.412 lei; Total Clădiri: 2.412 lei. Total General: 3.429 lei. 24. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II
- lotul 12/2 - lotul 12/2/7 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/7 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/7, 22,33 mp, 1.696 lei; Total Teren: 1.696 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1,
C118, Rezervor, suprateran, 22,33 mp, 22,33 mp, 17,86 mp; Total Clădiri: 4.142 lei. Total General: 5.837 lei. 25. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul
12/2 - lotul 12/2/8 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/8 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ
de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/8, 310,71 mp, 23.057 lei; Total Teren: 23.057 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C111,
Turn granulare, turn, 310,71 mp, 310,71 mp, 248,57 mp; Total Clădiri: 57.626 lei. Total General: 80.683 lei. 26. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul
12/2 - lotul 12/2/9 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/9 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ
de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/9, 40,85 mp, 3.052 lei; Total Teren: 3.052 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C110, Turn
benzi, turn, 40,85 mp, 40,85 mp, 32,68 mp; Total Clădiri: 9.747 lei. Total General: 12.799 lei. 27. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul
12/2/10 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/10 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/10, 33,98 mp, 2.374 lei; Total Teren: 2.374 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C119,
Rezervor clei urelit, suprateran, 33,98 mp, 33,98 mp, 27,18 mp; Total Clădiri: 6.302 lei. Total General: 8.676 lei. 28. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul
12/2 - lotul 12/2/11 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/11 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp),
Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/11, 3.046,79 mp, 227.180 lei; Total Teren: 227.180 lei. Total General: 227.180 lei. 29. Teren intravilan, clădiri amplasament
industrial - Lotul nr. 13 - Turn răcire - ﬁltrare uree III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/13 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF,
Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/13, 3.630,00 mp, 270.921 lei; Total Teren: 270.921 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc
(mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C120, Turn răcire apă industrială, turn, 1.011,80 mp, 1.011,80 mp, 809,44 mp, 37.093 lei; 2, C121, Staţie ﬁltrare, suprateran, 96,09 mp,
96,09 mp, 76,87 mp, 17.822 lei; 3, C121/1, Platformă tehnologică, suprateran, 381,61 mp, 381,61 mp, 305,29 mp, 70.775 lei; 4, C122, Rezervor apă brută, semiîngropat, 121,62 mp, 121,62 mp, 97,30 mp,
28.883 lei; 5, C123, Turn întoarcere benzi, turn, 79,84 mp, 79,84 mp, 63,87 mp, 8.529 lei; Total Clădiri: 163.100 lei. Total General: 434.021 lei. 30. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 14 Depozite/ Magazii situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/14 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/14, 5.202,00 mp, 370.270 lei; Total Teren: 370.270 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare
estimată în lei (CIN): 1, C123/1, Turn întoarcere benzi, turn, 23,25 mp, 23,25 mp, 18,60 mp, 4.499 lei; 2, C124, Magazie var, P, 229,58 mp, 229,58 mp, 183,66 mp, 37.464 lei; 3, C125, Depozit var, P, 305,84 mp,
305,84 mp, 244,67 mp, 49.908 lei; 4, C126, Magazie, P, 288,45 mp, 288,45 mp, 230,76 mp, 47.070 lei; 5, C127, Turn întoarcere nitrocalcar, turn, 32,00 mp, 32,00 mp, 25,60 mp, 2.212 lei; 6, C127/1, Turn
benzi, turn, 28,70 mp, 28,70 mp, 22,96 mp, 5.554 lei; 7, C127/2, Turn benzi, turn, 23,17 mp, 23,17 mp, 18,54 mp, 4.484 lei; Total Clădiri: 151.191 lei. Total General: 521.461 lei. 31. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 15 - Atelier mecanic + magazie centrală situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/15 (teren):
Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/15, 17.957,00 mp, 1.156.924 lei; Total Teren: 1.156.924 lei. Nr. Crt., Nr. cad,
Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C128, Rampă, suprateran, 319,37 mp, 319,37 mp, 255,50 mp, 48.560 lei; 2, C129, Magazie centrală, P, 3.182,02 mp,
3.182,02 mp, 2.545,62 mp, 458.165 lei; 3, C130, Rampă, suprateran, 109,12 mp, 109,12 mp, 87,30 mp, 16.592 lei; 4, C131, Atelier mecanic, P, 5.851,10 mp, 5.851,10 mp, 4.680,88 mp, 1.165.424 lei; 5,
C132, Atelier mecanic + birouri, P+2E, 446,20 mp, 1.338,60 mp, 1.070,88 mp, 124.124 lei; 6, C133, Magazie, P, 15,58 mp, 15,58 mp, 12,46 mp, 2.600 lei; 7, C134, Staţie acumulatori, P, 118,43 mp, 118,43 mp,
94,74 mp, 21.287 lei; Total Clădiri: 1.836.752 lei. Total General: 2.993.675 lei. 32. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 16 - Staţie electrică situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos.
Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/16 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC,
7715/N, 2378/16, 7.529,00 mp, 536.078 lei; Total Teren: 536.078 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C135, Staţie electrică,
S+P+2E, 110,09 mp, 440,36 mp, 352,29 mp, 114.339 lei; 2, C135/1, Staţie electrică, S+P+1E, 196,42 mp, 589,26 mp, 471,41 mp, 153.000 lei; 3, C135/2, Staţie electrică, S+P+1E, 97,87 mp, 293,61 mp,
234,89 mp, 76.235 lei; 4, C136, Staţie electrică, platformă, 320,53 mp, 320,53 mp, 256,42 mp, 52.313 lei; 5, C137, Platformă tehnologică, suprateran, 1.051,40 mp, 1.051,40 mp, 841,12 mp, 155.997 lei; 6,
C138, Platformă tehnologică, suprateran, 482,73 mp, 482,73 mp, 386,18 mp, 78.785 lei; 7, C139, Parcare acoperită, P, 309,98 mp, 309,98 mp, 247,98 mp, 50.591 lei; 8, C140, Platformă tehnologică,
suprateran, 481,42 mp, 481,42 mp, 385,14 mp, 78.572 lei; 9, C141, Magazie, P, 11,38 mp, 11,38 mp, 9,10 mp, 1.882 lei; Total Clădiri: 761.714 lei. Total General: 1.297.791 lei. 33. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 17 - Instalaţie argon situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/17 (teren): Nr. Crt., Denumire,
CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/18, 2.091,00 mp, 155.975 lei; Total Teren: 155.975 lei. Total General: 155.975 lei. 34. Teren intravilan,
clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 18 - Instalaţie amoniac I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/18 (teren): Nr. Crt.,
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/18, 28.652,00 mp, 1.845.924 lei; Total Teren: 1.845.924 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire,
Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C150, Hală gaz inert, P, 377,27 mp, 377,27 mp, 301,82 mp, 61.112 lei; 2, C151, A.M.C. Laborator, P, 285,54 mp, 285,54
mp, 228,43 mp, 15.418 lei; 3, C152, Staţie electrică + tablou C-DA, P+2E, 489,61 mp, 1.468,83 mp, 1.175,06 mp, 79.309 lei; Total Clădiri: 155.838 lei. Total General: 2.001.762 lei. 35. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 20 - Recirculare etapa I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/20 (teren): Nr. Crt.,
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/20, 34.705,00 mp, 2.235.860 lei; Total Teren: 2.235.860 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire,
Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C178, Cămin vane, îngropat, 24,38 mp, 24,38 mp, 19,50 mp, 6.115 lei; 2, C179, Cămin vane, îngropat, 9,73 mp, 9,73
mp, 7,78 mp, 2.441 lei; 3, C180, Rezervor apa industriale, semiîngropat, 1.263,08 mp, 1.263,08 mp, 1.010,46 mp, 237.576 lei; 4, C181, Staţie distribuţie, semiîngropat, 79,47 mp, 79,47 mp, 63,58 mp, 14.006
lei; 5, C182, Rezervor apa industriale, semiîngropat, 1.263,08 mp, 1.263,08 mp, 1.010,46 mp, 237.576 lei; 6, C183, Platformă tehnologică, suprateran, 66,53 mp, 66,53 mp, 53,22 mp, 10.538 lei; 7, C184, Casă
pompe recirculare, semiîngropat, 830,61 mp, 830,61 mp, 664,49 mp, 146.386 lei; 8, C185, Turn răcire apă recirculată, D+P, 973,00 mp, 1.946,00 mp, 1.556,80 mp, 172.183 lei; 9, C186, Turn răcire apă
recirculată, D+P, 973,34 mp, 1.946,68 mp, 1.557,34 mp, 172.183 lei; 10, C187, Turn răcire apă recirculată, D+P, 837,45 mp, 1.674,90 mp, 1.339,92 mp, 147.585 lei; 11, C188, Casă pompe apă recirculată, P,
619,23 mp, 619,23 mp, 495,38 mp, 129.791 lei; 12, C189, Turn răcire ciclul I, suprateran, nu există turn, 2.062,20 mp, 2.062,20 mp, 1.649,76 mp, 352.765 lei; 13, C189/1, Rezervor apă, suprateran, nu există
rezervorul, 19,44, 19,44 mp, 15,55 mp, 3.919 lei; Total Clădiri: 1.633.062 lei. Total General: 3.868.922 lei. 36. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 21 - Staţie neutralizare situat în Loc.
Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/21 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA:
1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/21, 3.955,00 mp, 281.771 lei; Total Teren: 281.771 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA:
1, C190, Bazin neutralizare, îngropat, 270,95 mp, 270,95 mp, 216,76 mp, 47.362 lei; 2, C191, Staţie neutralizare, D+P, 113,97 mp, 227,94 mp, 182,35 mp, 29.883 lei; 3, C192, Bazin neutralizare, D+P, 302,78
mp, 605,56 mp, 484,45 mp, 67.429 lei; 4, C193, Rezervor acid sulfuric, semiîngropat, 97,44 mp, 97,44 mp, 77,95 mp, 20.857 lei; 5, C194, Magazie, P, 253,81 mp, 253,81 mp, 203,05 mp, 46.985 lei; Total
Clădiri: 212.514 lei. Total General: 494.285 lei. 37. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 22 - Instalaţie Uree I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/22 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/22, 12.769,00 mp,
822.596 lei; Total Teren: 822.596 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C195, Anexă gazometru, P, 39,93 mp, 39,93 mp, 31,94
mp, 8.733 lei; 2, C196, Gazometru, P, 565,19 mp, 565,19 mp, 452,15 mp, 113.389 lei;
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3, C197, Anexă staţie electrică, P, 23,50 mp, 23,50 mp, 18,80 mp, 4.224 lei; 4, C198, Hală compresoare, P, 1.013,14 mp, 1.013,14 mp, 810,51 mp, 189.641 lei; 5, C199, Anexă T.S. + tablou comandă, P, 190,47
mp, 190,47 mp, 152,38 mp, 32.681 lei; 6, C200, Platformă tehnologică, suprateran, 861,79 mp, 861,79 mp, 689,43 mp, 163.793 lei; 7, C201, Rezervor, suprateran, 29,79 mp, 29,79 mp, 23,83 mp, 6.143 lei; 8,
C202, Turn granulare, turn, 533,91 mp, 533,91 mp, 427,13 mp, 89.847 lei; 9, C203, Platformă tehnologică, suprateran, 1.267,71 mp, 1.267,71 mp, 1.014,17 mp, 219.038 lei; 10, C204, Turn benzi, turn, 16,00
mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 2.765 lei; 11, C204/1, Turn benzi, turn, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 1.935 lei; 12, C205, Cheson, P, 37,82 mp, 37,82 mp, 30,26 mp, 5.990 lei; Total Clădiri: 838.180 lei. Total
General: 1.660.776 lei. 38. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 23 - Instalaţie azotat de amoniu situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud.
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/23 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/23, 10.527,00 mp, 713.753 lei; Total
Teren: 713.753 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C206, Instalaţie ventilaţie, P, 12,22 mp, 12,22 mp, 9,78 mp, 1.883 lei; 2,
C207, Staţie electrică, P, 31,25 mp, 31,25 mp, 25,00 mp, 6.299 lei; 3, C207/1, Turn benzi, P, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 2.212 lei; 4, C208, Rezervor stocare, suprateran, 86,47 mp, 86,47 mp, 69,18 mp,
16.601 lei; 5, C209, Staţie epurare, P, 741,69 mp, 741,69 mp, 593,35 mp, 136.161 lei; 6, C210, Fabrică azotat amoniu, P+2E, 452,07 mp, 1.356,22 mp, 1.084,98 mp, 265.901 lei; 7, C211, Instalaţie granulare,
P, 618,81 mp, 618,81 mp, 495,05 mp, 117.612 lei; 8, C212, Depozit acid azotic, suprateran, 253,20 mp, 253,20 mp, 202,56 mp, 48.124 lei; 9, C213, Rezervor stocare îngrăşăminte, suprateran, 93,23 mp, 93,23
mp, 74,58 mp, 22.915 lei; 10, C214, Rezervor subteran, subteran, 25,73 mp, 25,73 mp, 20,58 mp, 5.335 lei; 11, C215, Staţie electrică azotat amoniu, P, 238,92 mp, 238,92 mp, 191,14 mp, 59.629 lei; Total
Clădiri: 682.670 lei. Total General: 1.396.423 lei. 39. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 24 - Instalaţie acid azotic situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/24 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/24, 6.555,00 mp,
466.907 lei; Total Teren: 466.907 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C216, Bazin colectare apă, îngropat, 37,16 mp, 37,16
mp, 29,73 mp, 4.486 lei; 2, C217, Depozit rezervor acid azotic, suprateran, 414,42 mp, 414,42 mp, 331,54 mp, 73.991 lei; 3, C218, Coş evacuare gaz, suprateran, 90,83 mp, 90,83 mp, 72,66 mp, 69.881 lei; 4,
C219, Staţie ﬁltrare aer, P, 57,98 mp, 57,98 mp, 46,38 mp, 11.020 lei; 5, C220, Instalaţie acid azotic, P+2E, 229,98 mp, 689,95 mp, 551,96 mp, 127.159 lei; 6, C221, Platformă tehnologică, suprateran,
1.145,60 mp, 1.145,60 mp, 916,48 mp, 217.734 lei; 7, C222, Clădire pompe, P, 87,33 mp, 87,33 mp, 69,86 mp, 13.852 lei; Total Clădiri: 518.123 lei. Total General: 985.029 lei. 40. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 25 - Staţie ﬁltrare spălătorie situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/25 (teren): Nr. Crt.,
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/25, 4.405,00 mp, 328.564 lei; Total Teren: 328.564 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de
înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C223, Rezervor, semiîngropat, 108,38 mp, 108,38 mp, 86,70 mp, 24.574 lei; 2, C224, Filtre limpezire, suprateran, 350,26 mp,
350,26 mp, 280,21 mp, 66.571 lei; 3, C225, Staţie ﬁltrare-tratare apă, semiîngropat, 516,27 mp, 516,27 mp, 413,02 mp, 81.769 lei; 4, C226, Staţie limpezire, suprateran, 375,02 mp, 375,02 mp, 300,02 mp,
59.397 lei; 5, C227, Spălătorie haine, P+1E, 238,86 mp, 477,72 mp, 382,18 mp, 49.067 lei; Total Clădiri: 281.378 lei. Total General: 609.941 lei. 41. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 26
- Depozit uree vrac I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/26 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/26, 12.147,00 mp, 823.613 lei; Total Teren: 823.613 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C228, Remiză PSI, P, 248,10 mp, 248,10 mp, 198,48 mp, 45.249 lei; 2, C229, Magazie, P, 138,14 mp, 138,14 mp, 110,51 mp, 25.360 lei; 3, C230, Platformă depozitare,
suprateran, 281,68 mp, 281,68 mp, 225,34 mp, 53.537 lei; 4, C231, Magazie, P, 552,96 mp, 552,96 mp, 442,37 mp, 39.756 lei; 5, C232, Turn benzi, turn, 84,32 mp, 84,32 mp, 67,46 mp, 16.026 lei; 6, C233,
Turn benzi, turn, 157,83 mp, 157,83 mp, 126,26 mp, 29.997 lei; 7, C234, Depozit uree vrac I, P+1E, 1.935,37 mp, 3.870,74 mp, 3.096,59 mp, 817.419 lei; Total Clădiri: 1.027.344 lei. Total General: 1.850.957
lei. 42. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 27 - Instalaţie amoniac Kellogg situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr
cadastral: 2378/27 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/27, 12.977,00 mp, 792.080 lei; Total Teren: 792.080
lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C235, Platformă tehnologică, suprateran, 5.803,86 mp, 5.803,86 mp, 4.643,09 mp,
861.122 lei; 2, C236, Clădire chimicale, P, 32,00 mp, 32,00 mp, 25,60 mp, 6.173 lei; 3, C237, Analizoare, P, 26,00 mp, 26,00 mp, 20,80 mp, 5.015 lei; 4, C238, Hală compresie, P, 835,30 mp, 835,30 mp, 668,24
mp, 161.114 lei; 5, C239, Staţie ﬁltrare gaz metan, suprateran, 218,92 mp, 218,92 mp, 175,14 mp, 35.729 lei; 6, C240, Instalaţie spălare aer, P, 118,03 mp, 118,03 mp, 94,42 mp, 19.264 lei; 7, C241, Rezervor
apă demineralizată, suprateran, 52,28 mp, 52,28 mp, 41,82 mp, 8.533 lei; 8, C242, Rampă C.F., suprateran, 153,03 mp, 153,03 mp, 122,42 mp, 28.760 lei; 9, C243, Anexă T.S. - Tablou electric, P+2E, 602,37
mp, 1.807,11 mp, 1.445,69 mp, 143.445 lei; Total Clădiri: 1.269.152 lei. Total General: 2.061.232 lei. 43. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 28 - Instalaţie de ambalare-expediţie situat în
Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/28 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/31, 23.663,00 mp, 1.444.121 lei; Total Teren: 1.444.121 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN):
1, C244, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 10.811 lei; 2, C245, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 10.811 lei; 3, C246, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp,
44,26 mp, 10.811 lei; 4, C247, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 10.811 lei; 5, C248, Turn benzi, suprateran, 51,96 mp, 51,96 mp, 41,57 mp, 10.773 lei; 6, C249, Castel apă, suprateran,
34,21 mp, 34,21 mp, 27,37 mp, 131.027 lei; 7, C250, Magazie piese schimb, P, 596,80 mp, 596,80 mp, 477,44 mp, 68.960 lei; 8, C251, Secţie expediţie uree vrac, P, 367,07 mp, 367,07 mp, 293,66 mp, 55.425
lei; 9, C252, Anexă T.S. + Ambalare, P+2E, 87,16 mp, 261,48 mp, 209,18 mp, 48.944 lei; 10, C253, Instalaţie pachetizare, P, 369,00 mp, 369,00 mp, 295,20 mp, 70.133 lei; 11, C254, Instalaţie ambalare
expediţie, P+1E, 2.413,76 mp, 4.827,51 mp, 3.862,01 mp, 930.497 lei; Total Clădiri: 1.359.005 lei. Total General: 2.803.125 lei. 44. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 29 - Instalaţie
amoniac III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/29 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire
la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/29, 45.908,00 mp, 2.646.141 lei; Total Teren: 2.646.141 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C255, Filtre limpezire, P, 410,59 mp, 410,59 mp, 328,47 mp, 2.861 lei; 2, C256, Staţie ﬁltrare, suprateran, 158,00 mp, 158,00 mp, 126,40 mp, 1.101 lei; 3, C257, Staţie tratare
apa, P, 131,07 mp, 131,07 mp, 104,86 mp, 914 lei; 4, C258, Turn răcire, suprateran, 974,60 mp, 974,60 mp, 779,68 mp, 8.085 lei; 5, C259, Cămin subteran, subteran, 8,16 mp, 8,16 mp, 6,53 mp, 164 lei; 6,
C260, Cămin subteran, subteran, 8,12 mp, 8,12 mp, 6,50 mp, 164 lei; 7, C261, Cămin subteran, subteran, 13,71 mp, 13,71 mp, 10,97 mp, 208 lei; 8, C262, Cămin subteran, subteran, 13,71 mp, 13,71 mp,
10,97 mp, 208 lei; 9, C263, Turn răcire amoniac, suprateran, 1.510,67 mp, 1.510,67 mp, 1.208,54 mp, 12.532 lei; 10, C264, Staţie ﬁltrare aer, P, 113,27 mp, 113,27 mp, 90,62 mp, 789 lei; 11, C265, Rezervor,
suprateran, 23,00 mp, 23,00 mp, 18,40 mp, 161 lei; 12, C266, Platformă tehnologică, suprateran, 4.634,68 mp, 4.634,68 mp, 3.707,74 mp, 32.295 lei; 13, C267, Hală compresie, P, 761,00 mp, 761,00 mp,
608,80 mp, 5.303 lei; 14, C268, Hală A.M.C. + Staţie electrică, P+1E, 487,16 mp, 974,32 mp, 779,46 mp, 48.495 lei; 15, C269, Magazie, P, 28,20 mp, 28,20 mp, 22,56 mp, 983 lei; 16, C270, Staţie frig, -,
475,36 mp, 475,36 mp, 380,29 mp, 3.313 lei; 17, C271, Platformă tehnologică, suprateran, 113,29 mp, 113,29 mp, 90,63 mp, 790 lei; Total Clădiri: 118.361 lei. Total General: 2.764.502 lei. 45. Teren
intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 30 - Rezervoare (depozite amoniac) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral:
2378/30 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/30, 24.272,00 mp, 1.481.419 lei; Total Teren: 1.481.419 lei. Nr.
Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C272, Rezervor amoniac, semiîngropat, 1.163,57 mp, 1.163,57 mp, 930,86 mp, 201.045 lei; 2,
C273, Casă pompe, suprateran, 42,47 mp, 42,47 mp, 33,98 mp, 7.485 lei; 3, C274, Platformă tehnologică, suprateran, 303,96 mp, 303,96 mp, 243,17 mp, 48.143 lei; 4, C275, Hală compresie, P, 337,11 mp,
337,11 mp, 269,69 mp, 63.101 lei; 5, C276, Hală compresie + tablou comandă, P+1E, 130,63 mp, 261,26 mp, 209,01 mp, 35.862 lei; 6, C277, Platformă tehnologică, suprateran, 292,89 mp, 292,89 mp, 234,31
mp, 55.667 lei; 7, C278, Amoniac + cuvă retenţie, suprateran, 5.631,50 mp, 5.631,50 mp, 4.505,20 mp, 540.570 lei; Total Clădiri: 951.872 lei. Total General: 2.433.291 lei. 46. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 3 - Platformă îmbuteliere carburanţi - Lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9345/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/3/1
(teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9345/N, 2378/3/1, 10.763,00 mp, 730.028 lei; Total Teren: 730.028 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire,
Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C34, Depozit carburanţi, îngropat, 421,69 mp, 421,69 mp, 337,35 mp, 69.344 lei; 2, C35, Staţie PECO, -, 11,47 mp,
11,47 mp, 9,18 mp, 3.276 lei; 3, C36, Rezervoare carburanţi, îngropat, 177,99 mp, 177,99 mp, 142,39 mp, 29.270 lei; 4, C37, Casa pompe, semi-îngropat, 11,37 mp, 11,37 mp, 9,10 mp, 2.727 lei; 5, C38,
Depozit lubriﬁanţi, P, 376,04 mp, 376,04 mp, 300,83 mp, 79.040 lei; 6, C39, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 16.275 lei; 7, C40, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50
mp, 14.321 lei; 8, C41, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 14.321 lei; 9, C42, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 14.321 lei; 10, C43, Rampă auto, -, 111,95 mp,
111,95 mp, 89,56 mp, 21.801 lei; 11, C44, Staţie îmbuteliere oxigen, P, 690,37 mp, 690,37 mp, 552,30 mp, 152.579 lei; 12, C45, Depozit oxigen, P, 155,56 mp, 155,56 mp, 124,45 mp, 34.380 lei; Total Clădiri:
451.653 lei. Total General: 1.181.681 lei. 47. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 3 - Platformă îmbuteliere carburanţi - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
9345/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/3/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9346/N, 2378/3/2, 7.882,00 mp,
561.170 lei; Total Teren: 561.170 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C46, Staţie îmbuteliere argon, P, 447,02 mp, 447,02
mp, 357,62 mp, 90.644 lei; 2, C47, Rampă auto, -, 122,67 mp, 122,67 mp, 98,14 mp, 23.054 lei; 3, C48, Rampă auto, -, 152,11 mp, 152,11 mp, 121,69 mp, 28.587 lei; 4, C49, Depozit catalizatori, P, 441,42 mp,
441,42 mp, 353,14 mp, 89.508 lei; 5, C50, Rampă auto, -, 152,11 mp, 152,11 mp, 121,69 mp, 11.849 lei; Total Clădiri: 243.641 lei. Total General: 804.811 lei. 48. Teren intravilan, clădiri amplasament
industrial - Lotul nr. 8 - Instalaţie oxigen - Lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9347/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/8/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9347/N, 2378/8/1, 6.335,00 mp, 472.670 lei; Total Teren: 472.670 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd
(mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C70, Casă pompe, P, 8,93 mp, 8,93 mp, 7,14 mp, 2.350 lei; 2, C71, Anexă priză aer, P, 10,95 mp, 10,95 mp, 8,76 mp, 2.282 lei; 3, C72, Hală fabricaţie
azot, P, 455,23 mp, 455,23 mp, 364,18 mp, 95.334 lei; 4, C73, Staţie trafo + anexă T.S., P, 184,04 mp, 184,04 mp, 147,23 mp, 41.144 lei; 5, C74, Aer instrumental, P, 484,73 mp, 484,73 mp, 387,78 mp, 78.953
lei; Total Clădiri: 220.063 lei. Total General: 692.733 lei. 49. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 8 - Instalaţie oxigen - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
9348/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/8/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9348/N, 2378/8/2, 546,00 mp,
40.689 lei; Total Teren: 40.689 lei. Total General: 40.689 lei. 50. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lot nr. 9 - Staţie electrică - Turnuri răcire uree III - lot 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos.
Călăraşi, km. 4, CF 9351/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/9/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9351/N,
2378/9/1, 15.636,00 mp, 1.007.392 lei; Total Teren: 1.007.392 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C96, Gospodărie anexă,
P, 893,52 mp, 893,52 mp, 714,82 mp, 4.574 lei; 2, C97, A.T.S. Vestiare, P, 800,90 mp, 800,90 mp, 640,72 mp, 26.908 lei; 3, C98, Atelier mecanic, P, 1.112,18 mp, 1.112,18 mp, 889,74 mp, 5.694 lei; 4, C99,
Turn răcire uree, turn, 972,90 mp, 972,90 mp, 778,32 mp, 214.017 lei; 5, C100, Staţie tratare apă, -, 245,45 mp, 245,45 mp, 196,36 mp, 4.948 lei; 6, C101, Staţie ﬁltrare apă, -, 140,77 mp, 140,77 mp, 112,62
mp, 2.838 lei; 7, C102, Platformă tehnologică, P, 129,27 mp, 129,27 mp, 103,42 mp, 4.343 lei; Total Clădiri: 263.321 lei. Total General: 1.270.713 lei. 51. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lot nr.
9 - Staţie electrică - Turnuri răcire uree III - lot 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9352/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/9/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9352/N, 2378/9/2, 2.122,00 mp, 158.348 lei; Total Teren: 158.348 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd
(mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C75, Staţie electrică, P, 785,85 mp, 785,85 mp, 628,68 mp, 158.411 lei; Total Clădiri: 158.411 lei. Total General: 316.760 lei. 52. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 19 - Hidro-CET I - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4 (conform Proces verbal nr. ESCM 16900/13.04.2016), CF 10101/N, UAT Slobozia, jud.
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/19/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 10101/N, 2378/19/2, 10.745,00 mp, 728.672 lei; Total
Teren: 728.672 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C158, Magazie, P, 10,57 mp, 10,57 mp, 8,46 mp, 1.628 lei; 2, C159,
Groapă var, îngropat, 15,08 mp, 15,08 mp, 12,06 mp, 2.606 lei; 3, C160, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 5.486 lei; 4, C161, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp,
23,09 mp, 5.486 lei; 5, C162, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 5.535 lei; 6, C163, Rezervor apă brută, P, 27,07 mp, 27,07 mp, 21,66 mp, 5.145 lei; 7, C164, Filtre limpezire,
Suprateran, 318,03 mp, 318,03 mp, 254,42 mp, 60.446 lei; 8, C165, Hală demineralizare etapa II, P+1E, 401,90 mp, 803,80 mp, 643,04 mp, 68.960 lei; 9, C166, Hală demineralizare etapa I, P, 1.306,29 mp,
1.306,29 mp, 1.045,03 mp, 220.062 lei; 10, C167, Magazie, P, 7,07 mp, 7,07 mp, 5,66 mp, 1.307 lei; 11, C168, Anexe T.S., P, 337,98 mp, 337,98 mp, 270,38 mp, 94.895 lei; 12, C169, Rezervor, Suprateran,
28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 5.486 lei; 13, C170, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 5.486 lei; 14, C171, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 5.486 lei; 15, C174,
Rampă, -, 28,79 mp, 28,79 mp, 23,03 mp, 5.472 lei; 16, C175, Seră, P, 164,01 mp, 164,01 mp, 131,21 mp, 26.123 lei; 17, C176, Seră, P, 482,88 mp, 482,88 mp, 386,30 mp, 76.910 lei; 18, C177, Magazie, P,
120,53 mp, 120,53 mp, 96,42 mp, 21.665 lei; Total Clădiri: 618.177 lei. Total General: 1.348.849 lei. 53. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale amplasament industrial - Instalaţie
Epurare situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Constanţa, CF 7987/N/ UAT Slobozia, jud. Ialomiţa.
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Număr cadastral: 2426 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7987/N, 2426, 16.222,73 mp, 1.705.208 lei; Total Teren: 1.705.208 lei. Nr.
Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, Bazin metanol, -, 40,39 mp, 40,39 mp, 32,31 mp, 8.390 lei; 2, C2, Scut termic, P, 5,98 mp,
5,98 mp, 4,78 mp, 1.242 lei; 3, C3, Laborator+vestiare+tablou comandă, P+2E, 228,88 mp, 686,64 mp, 549,31 mp, 47.543 lei; 4, C4, Post transformare, P, 56,88 mp, 56,88 mp, 45,50 mp, 14.769 lei; 5, C5,
Bazin de colectare apă reziduală, -, 198,36 mp, 198,36 mp, 158,69 mp, 41.203 lei; 6, C6, Magazie butelii azot, P, 24,12 mp, 24,12 mp, 19,30 mp, 4.787 lei; 7, C7, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp,
185,22 mp, 148,18 mp, 38.474 lei; 8, C8, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp, 38.474 lei; 9, C9, Vestiare, P, 25,18 mp, 25,18 mp, 20,14 mp, 4.997 lei; 10, C10, Camere vane,
P, 26,40 mp, 26,40 mp, 21,12 mp, 5.484 lei; 11, C11, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp, 38.474 lei; 12, C12, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp,
148,18 mp, 38.474 lei; 13, C13, Bazin decantare, Semiîngropat;, 231,39 mp, 231,39 mp, 185,11 mp, 44.702 lei; 14, C14, Decantor vertical, Suprateran, 121,15 mp, 121,15 mp, 96,92 mp, 23.405 lei; 15, C15,
Decantor vertical, Suprateran, 116,13 mp, 116,13 mp, 92,90 mp, 22.436 lei; 16, C16, Staţie pompare apă, P, 50,16 mp, 50,16 mp, 40,13 mp, 11.387 lei; 17, C17, Staţie pompare, P, 37,58 mp, 37,58 mp, 30,06
mp, 8.531 lei; 18, C18, Îngroşator nămol, -, 328,78 mp, 328,78 mp, 263,02 mp, 68.294 lei; 19, C19, Decantor vertical, Suprateran, 131,62 mp, 131,62 mp, 105,30 mp, 25.428 lei; 20, C20, Staţie pompare
nămol, -, 57,91 mp, 57,91 mp, 46,33 mp, 13.146 lei; 21, C21, Depozit nămol, -, 1.228,92 mp, 1.228,92 mp, 983,14 mp, 69.986 lei; 22, C22, WC epurare, P, 8,00 mp, 8,00 mp, 6,40 mp, 4.688 lei; 23, C23,
Foişor, P, 21,09 mp, 21,09 mp, 16,87 mp, 1.137 lei; Total Clădiri: 575.448 lei. Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp, ml), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Drum interior din macadam, 2.000,00 mp,
19.910 lei; Teren handbal, tenis, şah, 600,00 mp, 73.166 lei; Gard cu stâlpi metalici, 300,00 ml, 4.730 lei; Conductă de gaz metan, 200,00 ml, 12.760 lei; Total Construcţii Speciale, 110.564 lei. Total Clădiri şi
Construcţii Speciale: 686.012 lei. Total General: 2.391.221 lei. 54. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale amplasament industrial - Platformă Industrială Producere Furfurol situat în Loc.
Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Amara, nr. 8, CF 7988/N/ UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2427 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren
intravilan, CC, 7988/N, 2427, 40.465,00 mp, 3.567.408 lei; Total Teren: 3.567.408 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Valoare estimată în lei
(CIN): 1, C 1, Cabină poartă, P, 8,90 mp, 8,90 mp, 7,12 mp, N, 1.712 lei; 2, C19, Coș evacuare fum, -, 24,23 mp, 24,23 mp, 19,38 mp, F, 13.103 lei; 3, C23, Coș evacuare fum, -, 17,27 mp, 17,27 mp, 13,82 mp, F,
9.359 lei; 4, C33, Depozit ciocălăi, P, 9.512,98 mp, 9.512,98 mp, 7.610,38 mp, N, 305.324 lei; 5, C40, Casa basculă, P, 8,21 mp, 8,21 mp, 6,57 mp, N, 1.284 lei; 6, C41, Rampa basculă, -, 22,37 mp, 22,37 mp,
17,90 mp, N, 1.798 lei; 7, C42, Cabină poartă, P, 8,90 mp, 8,90 mp, 7,12 mp, N, 6.503 lei; Total Clădiri: 339.083 lei. Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Drumuri şi
platformă interioară, 500 mp, 4.481 lei; Total Construcţii: 343.563 lei. Total General: 3.910.971 lei. 55. Imobil compus din teren intravilan, clădire amplasament industrial – Staţie Captare Apă (Incinta 6) situat
în Loc. Modelu, jud. Călăraşi, CF 20170/ UAT Modelu, jud. Călăraşi, CP 917180. Număr cadastral: 20170 (teren); Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren
intravilan, CC, 20170, 20170, 3.195,00 mp, 36.959 lei; Total Teren: 36.959 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălţime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: 1, C1, Staţie pompe, P+1E, 237,00 mp, 474,00 mp, 379,20 mp, F, 91.856 lei; Total Clădiri: 91.856 lei. Total General: 128.816 lei. 56. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale
amplasament industrial - Staţie Tratare şi Pompare Apă (Incinta 5) situat în Loc. Modelu, jud. Călăraşi, CF 20178/ UAT Modelu, jud. Călăraşi. Număr cadastral: 20178 (teren): Nr. Crt, Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 20178, 20178, 21.320,00 mp, 202.428 lei; 2, Teren intravilan, CC aferent conducte, 20178, 20178, 4.855,15 mp, 39.672 lei; Total
Teren: 241.082 lei. Nr. Crt, Nr. cad, Denumire, Regim de înălţime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C 1, Atelier mecanic, P, 102,00 mp, 102,00 mp, 81,60
mp, F, 11.528 lei; 2, C2, Sală pompe, P+1E, 517,00 mp, 1.034,00 mp, 827,20 mp, F, 214.691 lei; 3, C3, Rezervor apă, suprateran, 481,00 mp, 481,00 mp, 384,80 mp, N, 36.379 lei; 4, C4, Laborator chimic,
S+P+1E, 216,00 mp, 648,00 mp, 518,40 mp, F, 125.576 lei; 5, C5, Magazie, P, 151,00 mp, 151,00 mp, 120,80 mp, F, 12.757 lei; 6, C6, Magazie cămin, P, 84,00 mp, 84,00 mp, 67,20 mp, F, 8.726 lei; 7, C7,
Cămin distribuţie, Suprateran, 42,00 mp, 42,00 mp, 33,60 mp, F, 5.754 lei; 8, C8, Cămin distribuţie, Suprateran, 65,00 mp, 65,00 mp, 52,00 mp, F, 14.841 lei; 9, C9, Staţie pompe, S+P, 67,00 mp, 134,00 mp,
107,20 mp, N, 25.968 lei; 10, C10, Decantor, Semiîngropat, 925,00 mp, 925,00 mp, 740,00 mp, N, 180.047 lei; 11, C11, Decantor, Semiîngropat, 928,00 mp, 928,00 mp, 742,40 mp, N, 180.631 lei; 12, C12,
Decantor, Semiîngropat, 926,00 mp, 926,00 mp, 740,80 mp, N, 149.681 lei; 13, C13, Decantor, Semiîngropat, 928,00 mp, 928,00 mp, 742,40 mp, N, 50.570 lei; Total Clădiri: 1.017.148 lei. Nr. Crt, Denumire,
CF, Nr. Cad., Lungime (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, FIR 1, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, F, 551.634 lei; 2, FIR 2, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, F, 551.634 lei; 3, FIR 3,
Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, N, 68.954 lei; Total Construcţii Speciale: 1.172.223 lei. Total General: 2.431.470 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop şi până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a
constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerţului; 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/ paşaport; h) dovada emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligaţii ﬁscale restante. Cumpărătorului îi revine obligaţia
de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: …….....
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările
şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0244/700930 int. 114. Data aﬁşării: 10.11.2016.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu dispoziţiile
Legii 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul
de Admninistraţie al SC
Compania de Apă Oltenia SA, cu
sediul în Craiova, str.Brestei,
nr.133, judeţul Dolj, J16/63/1999,
RO11400673, prin Preşedintele
Consiliului de Administraţie dl.
Dincă Aurel, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
SC Compania de Apă Oltenia SA
la data de 15.12.2016, ora 14.00, la
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al SC
Compania de Apă Oltenia SA
aferent anului 2016. Documentele
şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a Adunării pot fi
consultate pe site-ul oficial al
societăţii sau la sediul societăţii
din Craiova, str.Brestei, nr.133,
judeţul Dolj. În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar necesar
deliberărilor la prima convocare,
următoarea Adunare Generală va
avea loc în data de 22.12.2016, ora
14.00 la sediul societăţii din
Craiova, str.Brestei nr.133, judeţul
Dolj, cu aceeaşi ordine de zi stabilită pentru prima Adunare.

LICITAȚII
l Municipiul Sebeş anunţă organizarea unei proceduri de selecţie
a partenerilor pentru încheierea
unui Acord de Parteneriat în
vederea implementării unui
proiect ce va fi depus în cadrul
Programului Operational Capital
Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa
Prioritară 6 -Educaţie şi competenţe, Apelul de proiecte nr.11:

Stagii de practică elevi şi studenţi
în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii. Toate informaţiile
necesare pentru participarea la
selecţie se găsesc pe pagina de
internet a Municipiului Sebeş:
www.primariasebes.ro. Dosarele
de candidatură se pot depune
până la data de 25.11.2016, ora
10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Piaţa Primăriei nr. 1,
Sebeş, judeţul Alba.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, conform
deciziei Adunării Generale a
Creditorilor din data de 12 Octombrie 2016, bunurile imobile absolut
indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA,
împreună cu transferul drepturilor
dobândite şi obligaţiilor asumate
prin Licenţa de concesiune pentru
exploatarea minereului cuprifer
nr. 2781/2001, pentru perimetrul
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care
poate fi achiziţionat la adresa:
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, Romania, tel.
0040-364-412631, fax: 0040-364412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 28
Noiembrie 2016, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
oraşul Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, Horezu, judeţul
Vâlcea, telefon 0250860190, fax
0250860481, email: primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii

generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren intravilan în
suprafață de 200.901 mp. situat în
punctul Treapturi în vederea
dezvoltării investiției „Complex de
creştere capre, prelucrare lapte de
capră, magazin desfacere produse
şi pensiune agroturistică” de către
întreprinzătorii particulari. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Se pot obține de la
primăria oraşului Horezu, strada 1
Decembrie, nr.7, oraşul Horezu,
județul Vâlcea, camera 3. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Prin
cumpărare de la primăria oraşului
Horezu, camera 3. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria oraşului Horezu,
Strada 1 Decembrie, numărul 7,
camera 3-secretarul oraşului
Horezu, județul Vâlcea. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.54/2006: Costul este de 100 lei/
exemplar prin cumpărare directă.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18/11/2016, Ora
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: Se depun în două exemplare
(original şi copie, în două plicuri
închise şi sigilate, unul exterior şi
unul interior, care vor conține
toate documentele prevăzute în
documentația de atribuire. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 23/11/2016, Orele 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria oraşului
Horezu, strada 1 Decembrie
numărul 7, județul Vâlcea. 5. Data

şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 23/11/2016, orele 11:00.
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Vâlcea,
Scuarul Revoluţiei nr. 1, județul
Vâlcea, Telefon (0250)73 91 20,
Fax (0250)73 22 07. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 08/11/2016.
l Debitorul SC Rups SA societate
în faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliară „Apartament” în
suprafață construită de 292,69mp
şi o suprafață utilă de 187,06mp
situat în Str. Traian Nr.187-189,
Sc.2, Et.8, Ap.42, Sector 2, Bucureşti, Nr. cadastru 16088/42, CF
74224 şi „Loc parcare S15”
aferent apartament, situat în Str.
Traian Nr.187-189, Sector 2, Bucureşti, Nr. cadastru 19088/60. Prețul
caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliară (apartament şi
parcare) este de 2.000,00 Lei
exclusiv TVA. Prima şedință de
licitație va fi organizată în data de
17.11.2016, ora 16.00 cu prețul de
pornire ce reprezintă 100% din
valoarea de piață exclusiv TVA
arătat în Raportul de evaluare,
respectiv 255.360Euro exclusiv
TVA; A doua şedință de licitație va
fi organizată în data de 24.11.2016,
ora de 16.00 cu prețul de pornire
ce reprezintă 75% din valoarea de
piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare, respectiv
191.520Euro exclusiv TVA; A treia
şedință de licitație va fi organizată
în data de 08.12.2016, ora de 16.00
cu prețul de pornire ce reprezintă
50% din valoarea de piață exclusiv

TVA arătat în Raportul de
evaluare, respectiv 127.680Euro
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, până la orele
14.00 am din preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeaşi dată a
Caietului de sarcini pentru proprietățile imobiliare, de la sediul
lichidatorului judiciar. Toate
şedințele de licitații se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Bucureşti, Str.
Buzesti Nr.71, Et.5, Sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Anunțul
poate fi vizualizat şi pe site www.
dinu-urse.ro.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti,
nr.49-51,
tel.0246.213.588/213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat prin
licitaţie publică: Imobilul -PT 33,
în suprafaţă construită de
286,4mp, şi terenul aferent, în
suprafaţă de 286,4mp, situat în
municipiul Giurgiu, situat în str.
Tineretului, adiacent bloc A1/613,
imobil cu nr.cadastral 36178 şi

înscris în cartea funciară 36178
UAT Giurgiu. Redevenţa valorică
a concesiunii va avea o valoare de
pornire la licitaţie de 3.368Euro/
an, care se va plăti trimestrial, la
cursul BNR din ziua plăţii, de la
data semnării contractului de
concesiune. Valoarea totală
minimă a redevenţei este de
84.200Euro. Criteriul de atribuire
a contractului este cel mai mare
punctaj acumulat. 1.Aspecte
economice şi financiare: a.scrisoare de bonitate -condiţie eliminatorie -10 puncte; -solvabilitate
-10 puncte; -lichiditate -10
puncte; -rentabilitate -10 puncte;
b.perioada de funcţionare a ofertantului -10 puncte; c. valoarea de
realizare a investiţiei propuse -20
puncte; 2.aspecte tehnice ale
ofertei -40 puncte; 3.aspecte
privind redevenţa -50 puncte; 4.
condiţii generale ale ofertei -100
puncte. Durata concesiunii va fi
de 25 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o
perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.
Garanţia de participare este de
10.000Lei. Taxa de participare
este de 200Lei. Contravaloarea
studiului de oportunitate va fi
suportată de viitorul concesionar.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: În conformitate
cu HCLM nr.29/29.01.2015 şi
H C L M n r. 2 6 5 / 3 1 . 0 7 . 2 0 0 8 .
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire
se va obţine de orice persoană
juridică de drept privat român
interesată, pe suport de hârtie, de
la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51,
până la data de 28.10.2016, în
baza unei solicitări depuse la
Registratură. 3.2. Denumirea şi
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adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit

prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Valoarea documentaţiei este de
100Lei, la care se adaugă TVA.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor+ora: 05.12.2016, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun în limba
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română. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor+ora: 08.12.2016,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care

trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant poate depune
o singură ofertă. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor+ora: 08.12.2016, Primăria
Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, ora

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Dosar executare 24978785. Nr.
27125/04.11.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 24. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de
24, luna noiembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Grigore Gheorghe Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova, se vor vinde la
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Chemgas Holding Corporation SRL, CUI 24978785: Nr.
crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusive TVA: 1. Convertor 104 DA/R,
667.076 lei; 2. Turbocompre. amoniac 105J, 3.425.811 lei; 3. Turbocompresor de aer 101J, 6.990.500 lei; 4. Reformer secundar 103D,
4.737.930 lei; 5. Reformer primar 101B, 10.002.297 lei; 6. Coloană desorbție 102EA, 982.682 lei; 7. Coloană desorbție 102EB, 982.682
lei; 8. Răcitor soluție Carsol 105CA, 380.974 lei; 9. Răcitor soluție Carsol 105CB, 380.974 lei; 10. Răcitor soluție Carsol 111 CA, 79.658 lei;
11. Cazan recuperator 102C, 234.602 lei; 12. Pompă + Motor 143J, 103.094 lei; 13. Spectofotometru Helios Delta, 7.427 lei; 14.
Schimbător de căldură 136C, 222.723 lei; 15. Răcitor soluție Carsol 111CB, 93.139 lei; 16. Suﬂantă ﬁltrare aer 101JV, 150.919 lei; 17.
Schimbător de căldură 139C, 185.468 lei; 18. Flash Tank 1101F, 268.760 lei; 19. Electrocompresor GA110-7.5NE, 58.394 lei; 20.
Schimbător de căldură 3H001, 388.754 lei; 21. Schimbător de căldură 3H- 0012, 85.850 lei; 22. Compresor amoniac, 1.447.168 lei; 23.
Regulator turație, 55.704 lei; 24. Sistem NC metru, 2.785.213 lei; 25. Filtru amoniac, 90.965 lei; 26. Turbocompresor de CO2, 7.442.579
lei; 27. Coloană de rectiﬁcare, 68.842 lei; 28. Separator ﬁnal, 48.594 lei; 29. Răcitor E752, 87.828 lei; 30. Fermentator 246MC, 29.696 lei;
31. Fermentator 246MC, 29.696 lei; 32. Fermentator 246MC, 29.696 lei; 33. Fermentator 246MC, 29.696 lei; 34. Fermentator 246MC,
29.696 lei; 35. Fermentator 246MC, 29.696 lei; 36. Fermentator 386MC, 32.666 lei; 37. Ventilator V8, 329.689 lei; 38. Ventilator V9,
329.689 lei; 39. Invertor cu transformator, 28.341 lei; 40. Invertor cu transformator, 28.341 lei; 41. Ventilator V10, 329.689 lei; 42.
Ventilator V11, 329.689 lei; 43. Invertor turn răcire III, 27.196 lei; 44. Invertor turn răcire III, 27.196 lei; 45. Ventilator turn răcire III,
329.689 lei; 46. Ventilator turn răcire III, 329.689 lei; 47. Invertor, 27.852 lei; 48. Invertor, 27.852 lei; 49. Degazor, 133.634 lei; 50. Linia
nr. 2 apă demineralizată, 946.644 lei; 51. Linia nr. 3 apă demineralizată, 946.644 lei; 52. Linia nr. 4 apă demineralizată, 946.644 lei; 53.
Linia nr. 5 apă demineralizată, 946.644 lei; 54. Linia nr. 6 apă demineralizată, 946.644 lei; 55. Turbina Nadrowski, 278.809 lei; 56.
Electrocompresor G250-7, 125.157 lei; 57. Electrocompresor G250-7.5, 125.157 lei; 58. Instalație de tăiat cu plasmă, 11.141 lei; 59.
Baterie condensatori 6 kv 2.2, 9.749 lei; 60. Baterie condensatori 6 kv 2.2, 9.749 lei; 61. Invertor PTO, 21.256 lei; 62. Invertor PTO,
21.256 lei; 63. Invertor PTO, 21.256 lei; 64. Aparat cântărit neautomat tip F, 7.085 lei; 65. Basculă auto, 18.551 lei; 66. Instalație det. azot
Kjeldahl, 41.778 lei. Total: 50.370.150 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b)
dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/
pașaport; h) dovada emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale restante. 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. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: … Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0244.700930, int. 114. Data aﬁșării: 10.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr.
27140/04.11.2016. Anunț colectiv privind vânzarea bunurilor mobile și a bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, vă face cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație publică deschisă, bunuri mobile și bunuri imobile, după cum urmează: I. Bunuri imobile: - În
ziua de 22, luna noiembrie, ora 12.00, anul 2016, bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Mecca Plast SRL, cu sediul în Ploiești, str.
Apelor, nr. 2, CUI 3347315: 1. Imobil situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, județ
Prahova, constituit din: - Clădire în suprafață construită de 2.294 mp, Su. 2.133 mp, cu destinația seră legumicolă și construită din schelet
stâlpi și șarpantă din proﬁle metalice având preț de pornire la licitație 73.794 lei (exclusiv TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în
suprafață de 3.150 mp, situat localitatea Filipeștii de Pădure, sat. Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, judet Prahova având preț de
pornire la licitație 39.965 lei (exclusiv TVA *). 2. Imobil situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr.
941, constituit din: - Clădire în suprafață construită de 463 mp, Su. 401,21 mp, compusă din constructie C1 crescătorie porci și construită
din beton, preț de pornire la licitație 108.415 lei (exclusiv TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 2.351 mp, având preț
de pornire la licitație 29.828 lei (exclusiv TVA *). II. Bunuri mobile: - În ziua de 23, luna noiembrie, anul 2016, ora 12.00, bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Lemar Impex SRL, cu sediul în loc.Urziceni, str. Eroilor, nr. 8, bl. B4, sc. B, et. 4, ap. 14, jud. Ialomița, CUI
4956391. Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Aparat video
joc cu carcasă metalică, factura nr. VFQ - 3653565/21.02.2006, 12.368 lei; 2. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI 4874059/30.10.2006, 6.188 lei; 3. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7702330/29.03.2007, 4.331 lei; 4. Aparat video joc
cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7703248/06.11.2008, 3.094 lei; 5. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. VFGI 4874069/27.03.2009, 7.420 lei; 6. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI - 4874073/20.11.2009, 3.712 lei; 7. Aparat video joc
cu carcasă lemn, factura nr. BVGF - 9176651/30.09.2010, 6.188 lei; 8. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 67/25.05.2012,
6.188 lei; 9. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 66/22.05.2012, 6.188 lei; 10. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura
nr. FOR - 07/15.01.2012, 2.473 lei; 11. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 06/10.01.2012, 2.473 lei. Total: 60.623 lei.
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. III. - În ziua de 25 luna noiembrie anul 2016 ora 10.00, bunuri mobile, proprietate a debitorului/
terței persoane SC Potamex Prod SRL, cu sediul în loc. Tg.-Jiu, str. Meteor, nr. 99, jud Gorj: Nr crt. 1. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: Pompă centrifugă amoniac poziție montaj 1 17 J kab. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 56.425 lei. Cota
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. Total: 56.425 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la
termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada
emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale restante. 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. Alte informații de interes
pentru cumpărător, după caz: ... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea
contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0244.700930, int. 114. Data aﬁșării: 10.11.2016.

13.00. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: litigiile
apărute între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz
contrar, potrivit Legii Contenciosului Administrativ, Tribunalul
Giurgiu, secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei,
nr.13.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti,
nr.49-51,
tel.0246.213.588/213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat prin
licitaţie publică: imobilul -PT 53,
în suprafaţă construită de
212,16mp, şi terenul aferent, în
suprafaţă de 212,16mp, situat în
municipiul Giurgiu, situat în str.
Tineretului, imobil cu nr.cadastral
36192 şi înscris în cartea funciară
36192 UAT Giurgiu. Redevenţa
valorică a concesiunii va avea o
valoare de pornire la licitaţie de
2.314Euro/an, care se va plăti
trimestrial, la cursul BNR din
ziua plăţii, de la data semnării
contractului de concesiune.
Valoarea totală minimă a redevenţei este de 57.847Euro. Criteriul de atribuire a contractului
este cel mai mare punctaj
acumulat -260 puncte: 1.Aspecte
economice şi financiare: a.scrisoare de bonitate -condiţie eliminatorie -10 puncte; -solvabilitate
-10 puncte; -lichiditate -10
puncte; -rentabilitate -10 puncte;
b.perioada de funcţionare a ofertantului -10 puncte; c. valoarea de
realizare a investiţiei propuse -20
puncte; 2.aspecte tehnice ale
ofertei -40 puncte; 3.aspecte
privind redevenţa -50 puncte; 4.
condiţii generale ale ofertei -100
puncte. Durata concesiunii va fi
de 25 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o
perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.
Garanţia de participare este de
10.000Lei. Taxa de participare
este de 200Lei. Contravaloarea
studiului de oportunitate va fi
suportată de viitorul concesionar.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: În conformitate
cu HCLM nr.204/29.05.2008 şi
H C L M n r. 2 0 7 / 2 9 . 0 6 . 2 0 1 6 .
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire
se va obţine de orice persoană
juridică de drept privat român
interesată, pe suport de hârtie de
la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51,
în baza unei solicitări depuse la
Registratură. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exem-

plar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006.
Valoarea documentaţiei este de
100Lei, la care se adaugă TVA.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor+ora: 28.11.2016, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în limba
română. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor+ora: 07.12.2016,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant poate depune
o singură ofertă. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor+ora: 07.12.2016, Primăria
Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, ora
13.00. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: litigiile
apărute între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz
contrar, potrivit Legii Contenciosului Administrativ, Tribunalul
Giurgiu, secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei,
nr.13, tel.0246.212.725, fax:
0337.819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro

PIERDERI
l Pierdut contract de vanzarecumparare Nr. 16328/6/1991 pe
numele Ionita Antoaneta si Ionita
Alexandru. Il declar nul.
l Declar pierdut card de identitate avocat Mădălina Bota, emis
de UNBR -Baroul Bucureşti. Se
declara nul.
l A.C.S Rahova Fight Club cu
sediul in Alexandriei 74,bucuresti,
sector.5, declara pierdute certificatul de inscrire a pesoanei juridice Nr.7673/302/2016 si CIF seria
A nr.0999628. Se Declara Nule.
l Declar pierdut card de identitate avocat Mădălina Bota, emis
de UNBR -Baroul Bucureşti.
l AB Broker -Broker de Asigurare Reasigurare SRL declara
pierdute urmatoarele polite de
asigurare apartinand societatii
Omniasig-Vienna Insurance
Group: F2296306; F2414540;
F2179672; G842101; G847501;
G847504. Le declaram nule.
l Pierdut legitimaţie aeroport
seria T10738L6 emisă de
Compania Naţională Aeroporturi
Bucureşti, pe numele de Periklis
Triantis. O declar nulă.
l Declar pierdut (nul) atestat taxi,
eliberat de Autoritatea Rutieră
Română Bucureşti sector 5 pe
numele Văduva Lenuța- Mariana.
l Declar pierdută plăcuță autorizație taxi 7826 eliberată de P.M.B.
pe numele David Iulian (P.F.A.),
B-22-YUL.
l Pierdut act concesiune nr.
13/21.02.1959 pe numele Niculescu Sofia, compus din două gropi
la Fig. 43, parcela 48 în Cimitirul
Progresu- Sf. Gheorghe, Bucureşti.

