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OFERTE SERVICIU
l Educatoare, pentru gradinita 
privata langa Auchan Titan, 
0725211112.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Centrul de Istorie şi Civili-
zație Europeană, organizează, 
în ziua de 24.04.2017, ora 11.00, 
concurs pentru ocuparea 
postului cercetător ştiințific, ½ 
normă, în domeniul istorie, 
specializarea istorie contempo-
rană. Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 
30 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Centrului. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul 
centrului, tel. 0232212441.

l Primăria Comunei Mănăsti-
reni, cu sediul în Mănăstireni, 
nr.222, judeţul Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
aprobate prin HG nr.286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr. 1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Denumirea postului: 
muncitor necalificat -2 posturi 
vacante contractuale pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 8 
clase; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 1 an. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-proba practică: data de 6 
aprilie 2017, ora 10.00, la sediul 
Primărei din Mănăstireni; 
-proba de interviu: data de 6 
aprilie 2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei din Mănăstireni. 
Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 28 
martie 2017, la sediul Primăriei 
din Mănăstireni. Date contact: 
Lăpuşte Leontina, telefon: 
0745.634.105, 0264.375.266.

l Primăria Comunei Poienari, 
judeţul Neamţ, cu sediul în loca-
litatea Poienari, județul Neamț, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei 
publice temporar vacante, 
conform prevederilor HG nr. 
611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, şi a Legii nr. 
188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
astfel: 1.Referent impozite şi 
taxe locale, cu atribuții de 
operator rol, grad profesional 
asistent, clasa III, în cadrul 
aparatului de specialitate a 
primarului comunei Poienari, 1 
p o s t ,  t e m p o r a r  v a c a n t . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Poie-
nari, judeţul Neamţ, după cum 
urmează: -selecţia dosarelor: 22 
martie 2017; -proba scrisă: 05 
aprilie 2017, ora 10.00; -inter-
viul: 07 aprilie 2017, ora 09.00. 
Condiţii generale de participare 
la concurs: conform Art.54 din 
Legea nr.188/1992 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 

ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: a)Pentru 
referent impozite şi taxe locale: 
-persoane cu studii medii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 6 
luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 8 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a 
(21.03.2017, ora 16.00), la sediul 
Primăriei Comunei Poienari, 
județul Neamț. Bibliografia 
pentru concurs, precum şi conți-
nutul dosarului de înscriere se 
găsesc pe site-ul instituției: 
www.primariapoienari@yahoo.
com, la secțiunea Anunțuri de 
angajare, la afişierul instituţiei şi 
la secretariatul Primăriei Poie-
nari, persoană de contact: d-l 
Adiaconiței Maricel, telefon: 
0233.764.515.

l Primăria Comunei Feleacu, 
județul Cluj, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor posturi 
contractuale  vacante  de 
execuție: -1 post şef SVSU 
-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -1 post 
muncitor necalificat -studii 
generale. Probe stabilite pentru 
concurs: a) selecţia dosarelor; b)
proba scrisă pentru postul şef 
SVSU; c)proba practică pentru 
postul de muncitor necalificat; 
d) interviul. A.Condiții de 
desfăşurare a concursului: -data 
până la care se pot depune dosa-
rele de înscriere: 28.03.2017, ora 
12.00; -data şi ora organizării 
probei scrise pentru postul şef 
SVSU: 05.04.2017, ora 10.00; 
-data şi ora organizării probei 
practice postul muncitor necali-
ficat: 05.04.2017, ora 12.00; 
-data şi ora organizării inter-
viului pentru postul şef SVSU şi 
postul muncitor necalificat: 
07.04.2017, ora 10.00. Locul 
organizării probei scrise, a 
probei practice şi a interviului: 
sediul Primăriei Comunei 
Feleacu, sat Feleacu, nr.131, 
județul Cluj. B.Condiții de 
participare la concurs: Condiții 
generale: conform art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiții specifice: -Pentru 
postul de şef SVSU: 1.studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; 2.permis de condu-
cere auto categoria B; 3.vechime 
în muncă: 3 ani. Pentru postul 
de muncitor necalificat: 1.studii 
generale; 2.vechime în muncă 
-nu este necesară. C.Bibliografia 
de concurs -afişată la avizierul 
Primăriei Comunei Feleacu, 
județul Cluj, şi pe: www.comu-
nafeleacu.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la nr.
tel.0264.237.097.

l Primăria comunei Berca, 
judeţul Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea  a 3 
posturi contractuale  vacante, 
după cum urmează: -muncitor 
necalificat-spaţii verzi, în cadrul 
Compartimentului Adminis-
trativ; -paznic, în cadrul 

Compartimentului  Pază; 
-inspector de specialitate în 
cadrul Compartimentului Situ-
aţii de Urgenţă; Condiţii gene-
rale prevăzute de art.3 din 
H.G.nr. 286/2011, actualizată. 
Condiţii specifice: 1.-pentru 
postul de muncitor necalificat 
-să fie absolvent de studii  gene-
rale sau medii fără diplomă de 
bacalaureat. 2.-pentru postul de 
paznic. a).să fie absolvent de 
studii  generale sau medii cu 
diplomă de bacalaureat, b). să 
deţină atestat pentru exercitarea 
profesiei de agent de pază şi 
ordine; c).vechime in activitatea 
de pază de mimim 2 ani. 
3.-pentru postul de inspector de 
specialitate; a) studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, într-unul din domeniile de 
studii universitare: inginerie 
civilă, ingineria instalaţiilor, 
inginerie geologică, ştiinţe ingi-
neresti (fizică, fizică tehnologică 
şi bioinginerie); b) sa deţină 
certificat de competente profesi-
onale pentru situaţii de urgenţă; 
c) cursuri operare PC, cu cerifi-
cate de atestare; d) să fie 
declarat apt medical şi  psiho-
logic .  Concursul  pentru 
ocuparea celor 3 posturi va avea 
loc în data de 05.04.2017, ora 
10:00, proba scrisă, iar interviul 
în data de 10.04.2017, ora 10,00, 
la sediul Primăriei comunei 
Berca, judeţul Buzău. În 
vederea în scrierii la concurs, 
candidaţii vor depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv 
pană la 28.03.2016, ora 16,00, la 
secretariatul comisiei de concurs 
un dosar de în scriere care va 
cuprinde documentele prevă-
zute la art.6 alin.(1) din HG 
nr.286/2011, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei Berca, 
la secretarul comisiei de 
concurs, telefon 0238 / 526004, 
int.16.

l UAT Tătăranu, județul 
Vrancea, cu sediul în localitatea 
Tătăranu, str.Principală, nr.96, 
județul Vrancea, în baza Legea 
nr. 188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante pe 
perioadă nedeterminată pentru 
funcțiile publice: 1)Denumirea 
postului: Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, comparti-
ment agricol -fond funciar. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul de licenţă agronomie /
horticultură /inginerie şi mana-
gement în agricultură şi dezvol-
tare rurală în ramura de ştiinţă 
Ingineria resurselor vegetale şi 
animale; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului:- ;  2) Denumirea 
postului: Consilier, clasa I, grad 
profesional superior, comparti-
ment financiar contabil -impo-
zite şi taxe. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul de licenţă 
contabilitate/economie/finanţe/
management în ramura de 
ştiinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 9; 3)Denu-
mirea postului: Referent, clasa 
III, grad profesional superior, 
compartiment financiar contabil 
-impozite şi taxe. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
9; 4)Denumirea postului: Consi-
lier, clasa I, grad profesional 
principal, compartiment achi-
ziții publice, urbanism, cadastru 
şi amenajarea teritoriului. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
construcții; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: 5. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 
- p r o b a  s c r i s ă :  d a t a  d e 
10.04.2017, ora 11.00, la sediul 
instituţiei; -interviul: data de 
11.04.2017, ora 11.00, la sediul 
instituţiei. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial. Date contact 
tel.0237.248.005, e-mail: prima-
riatataranu@yahoo.com  

l Institutul Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală 
(INCFC) organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, a Regula-
mentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în trepte profesio-
nale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii- 
cadru nr.284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice şi a 
OUG nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum şi modificarea şi 
completarea unor acte norma-
tive, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, 
în  per ioada 14 .03 .2017- 
24.04.2017, concursul pentru 
ocuparea postului contractual 
de execuție, vacant, de Econo-
mist specialist, gradul IA, în 
cadrul Compartimentului 
Financiar- Contabilitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele Condiţii specifice 
postului: 1. Studii: studii superi-
oare, de lungă durată, în dome-
niul ştiințelor economice 
(financiar- contabil), absolvite 
cu diplomă de licență; 2. 
Vechime în muncă: minim 6 ani 
şi 6 luni; 3. Vechime în speciali-
tate: minim 6 ani şi 6 luni; 4. 
Limbi străine: limba engleză, 
citit, scris, vorbit nivel mediu; 5. 
Perfecționări (specializări): 
cursuri de perfecţionare/ specia-
lizare în domeniul financiar 
-contabil aplicabil instituțiilor 
bugetare, master la încadrarea 
pe post. 6. Cunoştințe de 
operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate şi nivel): Pachet 
Microsoft Office, inclusiv 
programe de specialitate/ de 
gestiune financiar -contabilă în 
domeniul instituțiilor publice 
(evidența contabilității finan-
ciare), alte programe informa-
tice in functie de reglementarile 
legale, cunoştințe de operare 
PC, nivel avansat. 7. Abilități, 
calități şi aptitudini necesare: 
capacitate de comunicare, rela-
ţionare şi cooperare în echipă, 
capacitate de analiză şi sinteză, 
adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii 
de stres; bun organizator, 
ordonat, dinamic; corectitudine, 

moralitate, amabilitate, respect 
faţă de ceilalţi angajaţi şi față 
de partenerii şi colaboratorii 
INCFC, spirit de inițiativă, 
operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală. 8. 
Cerințe specifice:  -cunoaşterea 
legislaţiei şi a normelor aplica-
bile sistemului public în dome-
n iu l  f inanc ia r- contab i l ; 
-capacitate de autoorganizare şi 
prioritizare a sarcinilor;  -capa-
citate de asumare a răspunderii; 
-atenție sporită pentru detalii; 
-competențe în culegerea, clasi-
ficarea şi interpretarea informa-
țiilor în vederea pregătirii 
rapoartelor; -disponibilitate 
pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii; 
-disponibilitate pentru deplasări 
în interes de serviciu în ţară şi 
străinătate; Depunerea dosa-
relor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la 
data de 29.03.2017, ora 17.00, la 
sediul Institutului Național 
pentru Cercetare şi Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, Bucureşti (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- 
e t a j  2 ,  c a m e r a  2 2 9 ) , 
compart imentul  Resurse 
Umane. Persoana de contact 
este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Concursul va 
consta într-o probă scrisă, o 
probă practică şi interviu. 1. 
Proba scrisă, consta în redac-
tarea unei lucrări şi/sau rezol-
varea unor teste -grilă, pe baza 
bibliografiei date, şi se va desfă-
şura în data de 05.04.2017, ora 
14.00 (fără a se depăşi durata 
maxim admisă de 3 ore) la 
sediul INCFC din Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti 
(în incinta Ministerului Culturii 
-intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219). 2. 
Proba practică, constă în 
testarea abilităților şi aptitudi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova Serviciul 
Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 13109/13.03.2017. Anunțul privind 
vânzarea. Anul 2017, luna 03, ziua 14. În conformitate cu 
prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se 
vor vinde prin licitație publică cu strigare unele active, aparți-
nând: 1. SC Agresiv DesinG SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 35A, jud. Prahova: Teren 
extravilan în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea Băicoi, str. 
T 53, PL 1545/10, preț de pornire licitație 44.533,00 lei, a IV - a 
licitație; 2. SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în localitatea 
Giergiu, str. Tineretului, nr. 82, bl. 19 C, sc. B, ap. 16, jud. Giurgiu: 
Tractor UTB 650, GR-01-ISR, prețul de pornire licitație, exlusiv 
TVA este de 6839,25 lei, a II - a licitație; Semiremorcă Medgidia 
GR-80-BMC, preț de pornire licitație, exlusiv TVA este de 5079,00 
lei, a II - a licitație; 3. SC Roby Mari Invest SRL, cu sediul în 
localitatea Plopeni, nr. 6b, bl. 19 C, sc. A, et. 2,ap. 4: Construcție 
tip.chioșc din aluminiu și geam termopan, în suprafață de 25 mp, 
preț de pornire licitație 7.890,00 lei, a IV - a licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești - 
Scăieni, RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obliga-
ții fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la 
art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 28.03.2017. Licitația 
va avea loc în data de 29.03.2017, la orele 11.00 - 13.30, la sediul 
Serviciului Fiscal Orășenesc Băicoi, str. Republicii, nr.75B. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: nr. 13103, 
13104, 13105/13.03.2017 pot fi consultate la sediul organului 
fiscal, primărie și pe site - ul Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală (licitații). Pentru date suplimentare, privind condițiile de 
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 
nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site 
de pe data de 14.03.2017, până pe data de 28.03.2017, inclusiv.

MFP - Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finan-
țelor Publice Ploiești. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor 
Publice Argeș. Serviciul Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș 
anunță anularea licitației pu-
blice din data de 22.03.2017 
prin care se propunea valori-
ficarea bunurilor care aparțin: 
Stoian Florin Nicolae Între-
prindere Individala - Curtea 
de Argeș, deoarece debitorul a 
depus documentație de eșa-
lonare la plată a obligațiilor 
bugetare. Relații suplimentare 
se pot afla de la sediul Servi-
ciului Fiscal Municipal Curtea 
de Argeș. Menționăm că anun-
țul a fost publicat în ziarul 
Argeșul, în data de 24 
februarie 2017 și va fost 
solicitat prin adresa 1/14200/ 
22.02.2017.
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nilor practice, și se se va desfă-
șura în data 11.04.2017, ora 
14.00, la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, București (în incinta Ministe-
rului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Voda -etaj 2, 
camera 219); 3. Interviul, constă 
în testarea abilităților, aptitudi-
nilor și motivațiilor candidaților, 
și se se va desfășura în data 
18.04.2017, ora 14.00, la sediul 
INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- 
etaj 2, camera  219); Rezultatul 
final al concursului se afișează 
la sediu și pe pagina de internet 
a INCFC (www.culturadata.ro), 
cel târziu la data de 24.04.2017, 
ora 17.00.

l Institutul Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală 
(INCFC) organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, a Regula-
mentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în trepte profesio-
nale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii- 
cadru nr.284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice și a 
OUG nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum și modificarea și 
completarea unor acte norma-
tive, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, București, 
în  per ioada 14 .03 .2017- 
24.04.2017, concursul pentru 
ocuparea postului contractual 
de execuție, vacant, de Econo-
mist specialist, gradul IA, în 

cadrul Compartimentului 
Financiar- Contabilitate. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele Condiţii specifice 
postului: 1. Studii: studii superi-
oare, de lungă durată, în dome-
niul științelor economice 
(financiar- contabil), absolvite 
cu diplomă de licență; 2. 
Vechime în muncă: minim 6 ani 
și 6 luni; 3. Vechime în speciali-
tate: minim 6 ani și 6 luni; 4. 
Limbi străine: limba engleză, 
citit, scris, vorbit nivel mediu; 5. 
Perfecționări (specializări): 
cursuri de perfecţionare/ specia-
lizare în domeniul financiar 
-contabil aplicabil instituțiilor 
bugetare, master la încadrarea 
pe post. 6. Cunoștințe de 
operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel): Pachet 
Microsoft Office, inclusiv 
programe de specialitate/ de 
gestiune financiar -contabilă în 
domeniul instituțiilor publice 
(evidența contabilității finan-
ciare), alte programe informa-
tice in functie de reglementarile 
legale, cunoștințe de operare 
PC, nivel avansat. 7. Abilități, 
calități și aptitudini necesare: 
capacitate de comunicare, rela-
ţionare și cooperare în echipă, 
capacitate de analiză și sinteză, 
adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii 
de stres; bun organizator, 
ordonat, dinamic; corectitudine, 
moralitate, amabilitate, respect 
faţă de ceilalţi angajaţi și față 
de partenerii și colaboratorii 
INCFC, spirit de inițiativă, 
operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală. 8. 
Cerințe specifice: -cunoașterea 
legislaţiei și a normelor aplica-
bile sistemului public în dome-
n iu l  f inanc ia r- contab i l ; 
-capacitate de autoorganizare și 
prioritizare a sarcinilor; -capaci-
tate de asumare a răspunderii; 
-atenție sporită pentru detalii; 
-competențe în culegerea, clasi-

ficarea și interpretarea informa-
țiilor în vederea pregătirii 
rapoartelor; -disponibilitate 
pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii; 
-disponibilitate pentru deplasări 
în interes de serviciu în ţară și 
străinătate; Depunerea dosa-
relor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la 
data de 29.03.2017, ora 17.00, la 
sediul Institutului Național 
pentru Cercetare și Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- 
e t a j  2 ,  c a m e r a  2 2 9 ) , 
compart imentul  Resurse 
Umane. Persoana de contact 
este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Concursul va 
consta într-o probă scrisă, o 
probă practică și interviu. 1. 
Proba scrisă, consta în redac-
tarea unei lucrări și/sau rezol-
varea unor teste -grilă, pe baza 
bibliografiei date, și se va desfă-
șura în data de 05.04.2017, ora 
14.00 (fără a se depăși durata 
maxim admisă de 3 ore) la 
sediul INCFC din Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, București 
(în incinta Ministerului Culturii 
-intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219). 2. 
Proba practică, constă în 
testarea abilităților și aptitudi-
nilor practice, și se se va desfă-
șura în data 11.04.2017, ora 
14.00, la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, București (în incinta Ministe-
rului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Voda -etaj 2, 
camera 219); 3. Interviul, constă 
în testarea abilităților, aptitudi-
nilor și motivațiilor candidaților, 
și se se va desfășura în data 
18.04.2017, ora 14.00, la sediul 
INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- 
etaj 2, camera  219); Rezultatul 

final al concursului se afișează 
la sediu și pe pagina de internet 
a INCFC (www.culturadata.ro), 
cel târziu la data de 24.04.2017, 
ora 17.00.

l Institutul Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală 
(INCFC) organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, a Regula-
mentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în trepte profesio-
nale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii- 
cadru nr.284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice și a 
OUG nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum și modificarea și 
completarea unor acte norma-
tive, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, București, 
în  per ioada 14 .03 .2017- 
24.04.2017, concursul pentru 
ocuparea postului contractual 
de execuție, vacant, de Econo-
mist, gradul I, în cadrul 
Compartimentului Financiar- 
Contabilitate. Pentru partici-
parea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele Condiţii specifice 
postului: 1. Studii: studii superi-
oare în domeniul științelor 
economice, absolvite cu diplomă 
de licență; 2. Vechime în muncă: 
minim 3 ani și 6 luni; 3. Vechime 
în specialitate: minim 3 ani și 6 
luni; 4. Limbi străine: limba 
engleză citit, scris, vorbit nivel 
mediu; 5. Perfecționări (specia-
lizări): cursuri de perfecţionare/ 
specializare în domeniul finan-
ciar -contabil aplicabil instituți-
ilor bugetare; 6. Cunoștințe de 
operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel): Pachet 

Microsoft Office, inclusiv 
programe de specialitate/ de 
gestiune financiar- contabilă în 
domeniul instituțiilor publice 
(evidența contabilității finan-
ciare), alte programe informa-
tice în funcţie de reglementările 
legale, cunoștințe de operare 
PC, nivel avansat; 7. Abilități, 
calități și aptitudini necesare: 
capacitate de comunicare, rela-
ţionare și cooperare în echipă, 
capacitate de analiză și sinteză, 
adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii 
de stres; bun organizator, 
ordonat, dinamic; corectitudine, 
moralitate, amabilitate, respect 
faţă de ceilalţi angajaţi și față 
de partenerii și colaboratorii 
INCFC, spirit de inițiativă, 
operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală. 8. 
Cerințe specifice:  -cunoașterea 
legislaţiei și a normelor aplica-
bile sistemului public în dome-
niul  f inanciar -contabi l ; 
-capacitate de autoorganizare și 
prioritizare a sarcinilor;  -capa-
citate de asumare a răspunderii; 
-atenție sporită pentru detalii; 
-competențe în culegerea, clasi-
ficarea și interpretarea informa-
țiilor în vederea pregătirii 
rapoartelor; -disponibilitate 
pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii; 
-disponibilitate pentru deplasări 
în interes de serviciu în ţară și 
străinătate; Depunerea dosa-
relor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la 
data de 29.03.2017, ora 17.00, la 
sediul Institutului Național 
pentru Cercetare și Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă 
-etaj 2, camera 229), comparti-
mentul  Resurse  Umane. 
Persoana de contact este dna. 
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. 
Concursul va consta într-o 
probă scrisă, o probă practică și 
interviu. 1. Proba scrisă, consta 
în redactarea unei lucrări și/ sau 
rezolvarea unor teste -grilă, pe 

baza bibliografiei date, și se va 
desfășura în data de 05.04.2017, 
ora 14.00 (fără a se depăși 
durata maxim admisă de 3 ore) 
la sediul INCFC din Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, București 
(în incinta Ministerului Culturii 
-intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219). 2. 
Proba practică, constă în 
testarea abilităților și aptitudi-
nilor practice, și se se va desfă-
șura în data 11.04.2017, ora 
14.00, la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, București (în incinta Ministe-
rului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera 219); 3. Interviul, constă 
în testarea abilităților, aptitudi-
nilor și motivațiilor candidaților, 
și se se va desfășura în data 
18.04.2017, ora 14.00, la sediul 
INCFC din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii 
-intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219); 
Rezultatul final al concursului 
se afișează la sediu și pe pagina 
de internet a INCFC (www.
culturadata.ro), cel târziu la 
data de 24.04.2017, ora 17.00.

l Institutul Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală 
(INCFC) organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, a Regula-
mentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în trepte profesio-
nale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii- 
cadru nr. 284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice și a 
OUG nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum și modificarea și 

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. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 
1049. Nr. 5657/06.03.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 
29. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna martie, ora 12.00, 
anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, ședința I - a, 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rimalis Prescom SRL, CUI 8098070: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 
Aparat geometrie roți - IR W8, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 2573 lei, 19%; Aparat sudură 
Trimig Sinegic Co, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 2272 lei, 19 %; Aparat sudură MMA tip 
Invertor, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 32 lei, 19 %; Elevator MTF 3000, Bunul mobil nu este 
grevat de sarcini, 803 lei, 19%; Calculator Dell, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 135 lei, 19%; 
Casă de marcat Datecs DP 50, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 46 lei, 19%; Centrală termică 
Viadrus U22, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1139 lei, 19%. 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, reperezentand 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația 
pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respec-
tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon 
0245.760.698. Data afișării: 14.03.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

executare silită - persoane juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 

martie, anul 2017, ora 10,00 în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Meg SRL, cod de identificare fiscală 

9098841 cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Prundu, județul Giurgiu licitația a -I –a. Denumirea 

bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 

1. Grapă cu discuri Kuhn XM32, serie K5980, an fabricație 2009, nr rânduri 32, lățime 3,5 m, BNP 

Paribas Leasing Group IFN, 44.600 lei, 19%; 2. Grapă Rotativă serie HR4003D, an fabricaţie 2008, 

BNP Paribas Leasing Group IFN, 31.800 lei, 19%; 3. Tractor John Deer model 6930, serie șasiu 

L6930G622508, an fabricație 2009, nr. ore funcționare 7.050, putere motor 160 CP, nr axe 2., BNP 

Paribas Leasing Group IFN, 136.000 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 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) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

-. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz : - taxa de participare la licitație se virează în 

contul RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu. - 

cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare 

utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale. - Licitația se va desfășura conform Ordinului 

1129/26.05.2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0246/216705, tasta 2-1, cu doamna Chiripuci Mihaela.
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completarea unor acte norma-
tive, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, 
în  per ioada 14 .03 .2017- 
18.04.2017, concursul pentru 
ocuparea postului contractual 
de execuție, vacant, de Expert, 
gradul I, în cadrul Serviciului 
Marketing, Comunicare, Publi-
cații şi IT. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
Condiţii specifice postului: 1. 
Studii: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; 2. Vechime 
în muncă: minim 6 ani şi 6 luni;  
3. Vechime în specialitate: 
minim 6 ani şi 6 luni; 4. Limbi 
străine: limba engleză, citit, 
scris, vorbit nivel începător; 5. 
Perfecționări (specializări): 
cursuri de perfecţionare/ specia-
lizare în domeniul studiilor de 
specialitate, certificat tehnician 
operator  procesare text / 
imagine; 6. Cunoştințe de 
operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate şi nivel): Pachet 
Microsoft Office, Pachetul 
ADOBE (Indesign, Illustrator, 
Photoshop, etc), Corel Draw 15, 
cunoştințe de operare PC, nivel 
avansat; 7. Abilități, calități şi 
aptitudini necesare: capacitate 
de comunicare, relaţionare şi 
cooperare în echipă, capacitate 
de analiză şi sinteză, adaptabili-
tate la situaţii noi, putere de 
concentrare în condiţii de stres; 
bun organizator, ordonat, 
dinamic; corectitudine, morali-
tate, amabilitate, respect faţă de 
ceilalţi angajaţi şi față de parte-
nerii şi colaboratorii INCFC, 
spirit de inițiativă, operativitate, 
perspicacitate, responsabilitate 
personală. 8. Cerințe specifice:  
-expererienţă managerială şi 
experienţă în management de 
proiect editorial; -experiență în 
relația cu tipografiile; -capaci-
tate de autoorganizare şi priori-
tizare a sarcinilor; -capacitate 
de asumare a răspunderii; 
-atenție sporită pentru detalii; 
-competențe în culegerea, clasi-
ficarea şi interpretarea informa-
țiilor în vederea pregătirii 

rapoartelor; -disponibilitate 
pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii; 
-disponibilitate pentru deplasări 
în interes de serviciu în ţară şi 
străinătate; -digital competence 
conform europass (competenţe 
digitale): Procesare informaţii 
-utilizator experimentat; Comu-
nicare- utilizator experimentat; 
Crearea de conținut -utilizator 
experimentat; Siguranță -utili-
zator independent; Rezolvarea 
problemelor -utilizator indepen-
dent; 9. Competență manage-
r i a l ă :  c u n o ş t i n ț e  d e 
management, calități şi aptitu-
dini manageriale- experienţă 
managerială şi experienţă în 
management de proiect edito-
rial. Depunerea dosarelor în 
vederea înscrierii la concurs se 
realizează până la data de 
29.03.2017, ora 17.00, la sediul 
Institutului Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală: 
Bulevardul Unirii nr. 22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera 229), compartimentul 
Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, 
tel.: 0721.286.410. Concursul va 
consta într-o probă scrisă şi 
interviu. 1. Proba scrisă, ce va 
consta în redactarea unei 
lucrări, pe baza bibliografiei 
date şi se va desfăşura în data 
de 05.04.2017, ora 14.00 (fără a 
se depaşi durata maxim admisă 
de 3 ore) la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, 
camera 219). 2. Interviul se va 
desfăşura în data 11.04.2017, 
ora 14.00, la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii -intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera  219); Rezultatul final al 
concursului se afişează la sediu 
şi pe pagina de internet a 
INCFC (www.culturadata.ro), 
cel târziu la data de 18.04.2017, 
ora 17.00.

l Institutul Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală 
(INCFC) organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, a Regula-
mentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în trepte profesio-
nale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii-
cadru nr. 284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice şi a 
OUG nr .9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum şi modificarea şi 
completarea unor acte norma-
tive, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, 
în  per ioada 14 .03 .2017- 
18.04.2017, concursul pentru 
ocuparea postului contractual 
de execuție, vacant, de Consilier 
juridic, gradul IA, în cadrul 
Compartimentului Juridic. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele Condiţii 
specifice postului: 1. Studii: 
studii superioare de specialitate 
juridică/de drept, de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență; 2. Vechime în muncă: 
minim 7 ani; 3. Vechime în 
specialitate: minim 7 ani în 
cadrul instituților publice; 4. 
Limbi străine: limba engleză, 
citit, scris, vorbit nivel avansat; 
5. Perfecționări (specializări): 
cursuri de perfecţionare/ specia-
lizare în domeniul studiilor de 
specialitate şi în cel putin unul 
dintre domeniile principale de 
activitate al institutului, master 
în ştiințe juridice; 6. Cunoştințe 
de operare/ programare pe 
calculator (necesitate şi nivel): 
Pachet Microsoft Office,  cunoş-
tințe de operare PC, nivel 
avansat, inclusiv programe de 
specialitate (ex. program de 

legislație); 7. Abilități, calități şi 
aptitudini necesare: capacitate 
de comunicare, relaţionare şi 
cooperare în echipă, capacitate 
de analiză şi sinteză, adaptabili-
tate la situaţii noi, putere de 
concentrare în condiţii de stres; 
bun organizator, ordonat, 
dinamic; corectitudine, morali-
tate, amabilitate, respect faţă de 
ceilalţi angajaţi şi față de parte-
nerii şi colaboratorii INCFC, 
spirit de inițiativă, operativitate, 
perspicacitate, responsabilitate 
personală. 8. Cerințe specifice: 
a) cunoaşterea temeinică a legis-
laţiei aplicabile sistemului 
public în domeniul contabili-
tăţii, salarizării, legislației 
muncii, contenciosului adminis-
trativ, dreptul comun, respectiv 
cunoaşterea legislației specifice 
sectorului ocupațional cultură 
(cercetare şi formare profesio-
nală); b) capacităţi de previ-
ziune, organizare, decizie, 
coordonare, control -evaluare; c) 
capacitate de autoorganizare şi 
prioritizare a sarcinilor;  d) 
capacitate de asumare a răspun-
derii; e) atenție sporită pentru 
detalii; f) bcompetențe în cule-
gerea, clasificarea şi interpre-
tarea informațiilor în vederea 
pregătirii rapoartelor; g) dispo-
nibilitate pentru lucru în 
program prelungit în anumite 
condiţii; h) disponibilitate 
pentru deplasări în interes de 
serviciu în ţară şi străinătate; 
Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se reali-
z e a z ă  p â n ă  l a  d a t a  d e 
29.03.2017, ora 17.00, la sediul 
Institutului Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală: 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera 229), compartimentul 
Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, 
tel.: 0721.286.410. Concursul va 
consta într-o probă scrisă şi 
interviu. 1. Proba scrisă, ce va 
consta în redactarea unei 
lucrări, pe baza bibliografiei 
date şi se va desfăşura în data 
de 05.04.2017, ora 14.00 (fără a 
se depaşi durata maxim admisă 
de 3 ore) la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, 
camera 219). 2. Interviul se se 
va desfăşura în data 11.04.2017, 
ora 14.00, la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera  219); Rezultatul final al 
concursului se afişează la sediu 
şi pe pagina de internet a 
INCFC (www.culturadata.ro), 
cel târziu la data de 18.04.2017, 
ora 17.00.

l Institutul Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală 
(INCFC) organizează, în 
temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, a Regula-
mentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în trepte profesio-

nale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii- 
cadru nr.284/2010 privind sala-
rizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice şi a 
OUG nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, 
prorogarea unor termene, 
precum şi modificarea şi 
completarea unor acte norma-
tive, la sediul din Bd. Unirii 
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, 
în  per ioada 14 .03 .2017-
18.04.2017, concursul pentru 
ocuparea postului contractual 
de conducere, vacant, de Șef 
serviciu, gradul II, în cadrul 
Direcției Formare Profesională- 
Serviciul Formare Profesională. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele Condiţii 
specifice postului: 1. Studii: 
studii superioare de lungă 
durată, în domeniul psihologiei 
sau ştiințelor comportamentale, 
absolvite cu diplomă de licență; 
2. Vechime în muncă: minim 6 
ani şi 6 luni, incluzând minim 6 
luni într-o funcție de conducere; 
3. Vechime în specialitate: 
minim 6 ani şi 6 luni; 4. Limbi 
străine: limba engleză, citit, 
scris, vorbit nivel mediu; 5. 
Perfecționări (specializări): 
cursuri de perfecționare în 
domeniile studiilor de speciali-
tate, certificat/ atestat de 
formator, certificat /atestat de 
evaluator furnizori şi programe 
de formare, certificat/ atestat de 
manager de proiect, certificate/ 
atestat de competențe sociale şi 
civile, certificate/ atestat de 
manager resurse umane; 6. 
Cunoştințe de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate şi 
nivel): Pachet Microsoft Office, 
cunoştințe de operare PC, nivel 
avansat; 7. Abilități, calități şi 
aptitudini necesare: capacitate 
de comunicare, relaţionare şi 
cooperare în echipă, capacitate 
de analiză şi sinteză, adaptabili-
tate la situaţii noi, putere de 
concentrare în condiţii de stres; 
bun organizator, ordonat, 
dinamic; corectitudine, morali-
tate, amabilitate, respect faţă de 
ceilalţi angajaţi şi față de parte-
nerii şi colaboratorii INCFC, 
spirit de inițiativă, operativitate, 
perspicacitate, responsabilitate 
personală; 8. Cerințe specifice: 
-cunoaşterea legislaţiei şi a 
normelor aplicabile domeniului 
de formare profesională; -capa-
citate de autoorganizare şi prio-
ritizare a sarcinilor;  -capacitate 
de asumare a răspunderii; 
-atenție sporită pentru detalii; 
-competențe în culegerea, clasi-
ficarea şi interpretarea informa-
țiilor în vederea pregătirii 
rapoartelor; -disponibilitate 
pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii; 
-disponibilitate pentru deplasări 
în interes de serviciu în ţară şi 
străinătate; 9. Competență 
managerială:  cunoştințe de 
management, calități şi aptitu-
dini manageriale. Depunerea 
dosarelor în vederea înscrierii la 
concurs se realizează până la 
data de 29.03.2017, ora 17.00, la 
sediul Institutului Național 

pentru Cercetare şi Formare 
Culturală: Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, Bucureşti (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- 
e t a j  2 ,  c a m e r a  2 2 9 ) , 
compart imentul  Resurse 
Umane. Persoana de contact 
este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Concursul va 
consta într-o probă scrisă şi 
interviu. 1. Proba scrisă, ce va 
consta în redactarea unei 
lucrări, pe baza bibliografiei 
date şi se va desfăşura în data 
de 05.04.2017, ora 14.00 (fără a 
se depăşi durata maxim admisă 
de 3 ore) la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, 
camera 219). 2. Interviul se se 
va desfăşura în data 11.04.2017, 
ora 14.00, la sediul INCFC din 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 
3, Bucureşti (în incinta Ministe-
rului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, 
camera 219); Rezultatul final al 
concursului se afişează la sediu 
şi pe pagina de internet a 
INCFC (www.culturadata.ro), 
cel târziu la data de 18.04.2017, 
ora 17.00.

l Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila” Bucureşti organi-
zează următoarele concursuri 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante de personal civil 
contractual conform H.G. nr. 
286/2011, astfel:• 1 post de asis-
tent medical –radiologie, 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
–postliceale; diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea radiologie; certi-
f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.– speciali-
tatea radiologie, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul 
va fi însoţit de adeverinţa 
pentru participare la concurs, 
eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. 
(în cazul persoanelor care nu 
exercită profesia de asistent 
medical generalist); nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate 
sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este 
declarat „admis”; condiţii de 
vechime: minim 6 luni vechime 
ca asistent medical –radiologie 
(să nu deţină gradul profesional 
de asistent medical principal). 
Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă –05.04.2017 
ora 09.00, proba practică 
–11.04.2017 ora 08.30, interviu– 
18.04.2017 ora 08.30 la sediul 
Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 16.03 
-29.03.2017. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la şeful 
secţiei resurse umane şi învăţă-
mânt din S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare  
și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12915/2016. Nr. 300580 din 
13.03.2017.Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 03, ziua 13. În temeiul preve-
derilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 29, martie 2017, ora 10.00, la sediul 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, 
et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debi-
toarei SC PLG Construct SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Stație semiautomatizată de preparat 
betoane, capacitate producție 45 mc/h, putere 60 kw, an fabricație 2016, 130.221 lei, 19%. *Regimul 
și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul 
VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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 
prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 20 martie 2017, 
ora 16.30, să prezinte: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata 
taxei se va efectua în contul RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regio-  
nală a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; c). 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie 
după 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 după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 
pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoana interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 
speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 
asemenea, respectiv: …. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 
186. Data afișării: 14.03.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Nr. A_EPL 1404 din 09.03.2017. Anunț 
privind vânzarea bunurilor imobile/Ansamblu de bunuri imobile și bunurilor mobile. În temeiul art. 250, alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, vă facem cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile și mobile, proprietate a debitorilor, astfel: I. În ziua 
de 28, luna martie, anul 2017, ora 14.00, bun mobil proprietate a debitorului Ariciu Mihai Adrian, cu domiciliul în localitatea Slănic, Bdul. Muncii, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 11, județ Prahova, licitația a IV-a, dosar 
de executare nr. 1920219295170: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Renault LBR7 / Clio, an fabricație 2004, culoare albastru, serie șasiu VF1LBR7CF33026619, serie motor D084841, CIV 
E376024, nr. înmatriculare PH 13 JXN. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr 11899/21.08.2015 emis de AJFP Prahova - SFO Slănic. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA:  2.800 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): neimpozabil. II. În ziua de 29, luna martie, anul 2016, ora 12.00, bun mobil proprietatea debitoarei Pîrneci 
Georgeta, cu domiciliul fiscal în localitatea Florești - Stoenești, sat Florești, str. Radiofarului nr. 15, județ Giurgiu, licitația a II-a, dosar de executare nr. 2690804521603: Denumirea bunului mobil. Descriere 
sumară: Autoutilitară Fiat Doblo, varianta 223WXLIA, nr. de înmatriculare GR-04-DCO, an fabricație 2005, serie șasiu ZFA22300005371893, c.c. 1968 cmc, motorină, culoare alb. Drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul: Proces verbal de sechestru bunuri mobile nr. 28799/30.09.2015. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 8.175 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
neimpozabil. III. În ziua de 29, luna martie, anul 2017, ora 14.00, bun mobil proprietate a debitorului Neagu Marian, cu domiciliul în localitatea Colibași, strada Principală nr. 167, județ Giurgiu, licitația a I-a, 
dosar de executare nr. 1800722236551/2016: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism M1 marca Mercedes Vito, cu nr. de înmatriculare BN-20-PRM, nr de identificare WDF6397051305550, an 
fabricație 2004, capacitate cilindrică 2146 cmc, motorină, culoare gri. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Ordonanța parchetului din 15.11.2016, în dosarul penal 20D/P/2013. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 27.904 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): neimpozabil. IV. În ziua de 30, luna martie, anul 2017, ora 14.00, bunuri mobile proprietate a debitoarei 
Constantinescu Corina, cu domiciliul fiscal în localitatea Rățești, sat Pătuleni, județ Argeș, licitația a I-a, dosar de executare nr. 211 D/P/2013: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autotractor N3 marca Volvo, tip FH12 42TB420 3700, număr 
omologare LBVV1E11124I43R3, serie motor 211527, serie șasiu YV2A4ADAA31A523358, număr înmatriculare AG-65-MON, an fabricație 2001, capacitate cilindrică 12130 cmc, motorină, greutate proprie 
8.046 kg, masa maximă autorizată 20.000 kg, număr axe 2, număr locuri 2, culoare roșu, Ordonanța nr. 1548/P/2012 din data de 20.12. 2012 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, 24.413 lei, 
Neimpozabil; Semiremorcă marca Krone, tip SDP 27, număr înmatriculare AG-55-MON, cu seria șasiu WKESDP27000146577, serie motor 211527, număr înmatriculare. AG-55-MON, an fabricație 2000, 
greutate proprie 7.770 kg, masa maximă autorizată 36.000 kg, culoare albastru - negru, Ordonanța nr. 1548/P/2012 din data de 20.12. 2012 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, 11.303 lei, 
Neimpozabil. V. În ziua de 31, luna martie, anul 2017, ora 12.00, bun mobil proprietatea debitorului Zicu Costel, cu domiciliul fiscal în localitatea Slobozia, str. Cuza Vodă, nr. 9, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 14, județ 
Ialomița, licitația a I-a, dosar de executare nr. 1630127212965: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism marca Peugeot Partner 1.9D, numar înmatriculare IL-03-KEC, serie șasiu 
VF35FWJYF60342811, culoare alb, an fabricație 2001, capacitate cilindrică 1868 cmc, tip combustibil motorină. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Procesul verbal de aplicare a 
sechestrului din data de 12.12.2014 emis de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației , exclusiv TVA: 6.245 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 
*): Neimpozabil. VI. În ziua de 04, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, bun imobil proprietatea debitorului Bratu Mihai, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, B-dul. Petrolului nr. 46, județ Prahova, licitația a IV-a, 
dosar de executare nr. 120072/2006: - Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 491 mp, categoria curți construcții și construcție P+1+M, cu suprafața construită la sol de 211,85 mp, suprafața 
desfășurată de 540.20 mp, situat în Ploiești, B-dul. Petrolului, nr. 46, județul Prahova, înscris în Cartea funciară nr. 123653 a UAT Ploiești, preț de pornire al licitației 405.408 lei (exclusiv TVA *), grevat de 
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: BRD Groupe Societe Generale - Contract de credit nr 7357/10.07.2008, Dosar executare nr. 507/17.02.2012 - BEJ Petcu Alexandru; Agenția 
Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța de procuror nr. 1189/P/2012/ emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, Procesul verbal de sechestru din 19.11/2013 emis în dosarul penal nr. 
11909/105/2011; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Proces Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 340182/01.10.2015 emis de AJFP 
Prahova. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. VII. În ziua de 04, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, 
bun imobil proprietatea debitoarei Cucu Georgiana, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, județ Prahova, licitația a I-a, dosar de executare nr. 
2830503297302: - Teren intravilan arabil cu suprafață de 2.500 mp. în acte (2.235 mp măsurată) situat în Boldești Scăeni, tarlaua 50, parcela A2575/62, jud. Prahova, având nr. CF 3270 UAT Boldești Scăeni, nr. 
cad. 10496 și Id. electronic 20711, preț de pornire al licitației 34.707 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Ordonanța nr. 719/P/27-02-2011/ emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scaeni - Proces Verbal de sechestru pentru 
bunuri imobile nr. 2295/24-03-2015/ emis de ANAF – DGRFP - SFO Boldești Scăeni. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, 
operațiunea este neimpozabilă. VIII. În ziua de 05, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, bun imobil proprietatea debitorului Iordache Costel, cu domiciliul fiscal în localitatea Slobozia, str. Decebal nr. 2, bl. U 50, sc. 
C, et. 2, ap. 12, județ Ialomița, licitația a III-a, dosar de executare nr. 8010: - Teren extravilan în suprafață de 5.000 mp., categoria arabil, situat în extravilanul municipiului Slobozia, zona agricolă, între cartierul 
Slobozia Nouă, adiacent la șoseaua Slobozia și localitatea Amara, tarlaua 313/2, parcela 74, județ Ialomița, preț de pornire al licitației 8.615 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, 
după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 300 din 27.04.2016. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. IX. În ziua de 05, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietatea debitorului Dinu Marian, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Călărași, Aleea Constructorului, nr. 13, bl. J26, sc. 1, et. 3, ap. 55, județul Călărași, licitația a III-a, dosar de executare nr. 1800314214207: - Apartament în suprafață utilă de 20 mp, compus din 1 
cameră, situat în localitatea Călărași, Aleea Constructorului, nr. 13, bl. J26, sc. 1, et. 3, ap. 55, județul Călărași, înscris în Cartea funciară cu numarul 20024-C1-U4 a localității Călărași, identificat cu număr 
cadastral 20024-C1-U4, preț de pornire al licitației 18.648 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Proces 
verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 449 din 25.05.2016. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este 
neimpozabilă. X. În ziua de 06, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, bun imobil proprietatea debitoarei Buzoianu Adriana, cu domiciliul fiscal în localitatea Unirea, șos. Călărași - Fetești, nr. 314B, județ Călărași, 
licitația a IV-a, dosar de executare nr. 2780317424511/2014: - Teren extravilan aferent în suprafață de 367 mp, situat în loc. Unirea, județul Călărași, preț de pornire al licitației 430 lei (exclusiv TVA *), grevat de 
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Sarcini: Proces Verbal de sechestru pentru bunuri 
imobile nr. C6524/24-06-2015/ emis de AJFP Călărași. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XI. În 
06, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietatea debitoarei Buzoianu Adriana, cu domiciliul fiscal în localitatea Unirea, șos. Călărași - Fetești, nr. 314B, județ Călărași, licitația a IV-a, dosar de 
executare nr. 2780317424511/2014: - Clădire în suprafață de 39 mp, compusă din anexe gospodărești (magazie) și teren aferent în suprafață de 585 mp., situate în loc. Unirea, șos. Călărași - Fetești nr. 314B, 
județ Călărași, înscrise în Cartea funciară cu numărul 194 UAT Unirea, identificate cu nr. cad. 215/2 teren și nr. cad. 215/2-C3 construcție, având Id. electronic 20854 teren și Id. electronic 20854-C1 construcție, 
preț de pornire al licitației 7.852 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța nr. 644/P/2011/21-03-
2014/ emis de MP Parchetul de pe lângă Tribunalul Calarasi, Proces verbal de aplicare a măsurii asigurătorii a sechestrului din data de 21.03.2014; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța nr. 
730/P/2014/23-04-2015/ emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, Proces verbal de aplicare a măsurii asigurătorii a sechestrului penal emis în dosar nr. 730/P/2014 emis de IPJ - Serviciul de 
Investigare a Criminalității; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași - Proces Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. C6524/24-06-2015/ emis de 
AJFP Călărași. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XII. În ziua de 07, luna aprilie, anul 2017, ora 
10.00, bun imobil proprietatea debitorului Cunesteanu Ion-Claudiu, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. Magnoliei nr. 21, bl. K6, sc. A, et. 2, județ Călărași, licitația a III-a, dosar de executare nr. 
1426620: - Clădire în suprafață de 279,24 mp, compusă din: construcție C1 - locuință tip parter 136,61 mp; construcție C2 - anexă magazie parter în suprafață de 15,11 mp.; construcție C3 - locuință tip P+E+M 
în suprafață de 115,62 mp. și teren aferent în suprafață de 1.071 mp., situate în localitatea Bușteni, str. Griviței nr. 30, județ Prahova, înscris în Cartea Funciară nr. 22086 a localității Bușteni, preț de pornire al 
licitației 404.237 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al BCPI Călărași conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În 
conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XIII. În ziua de 07, luna martie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil 
proprietatea debitorilor Vlad Gherghina și Vlad Costel, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. București nr.157, jud. Călărași, licitația a IV-a, dosare de executare nr. 591470 și 822854: - Clădire în suprafață 
de 233,33 mp. și 47 mp., an construcție 2000 și teren intravilan aferent construcției în suprafață de 340 mp. situată în localitatea Călărași, str. București nr. 157, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 313.975 
lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Ordonanța nr. 33/D/P/2009 și Sentința penală nr. 122/2012, 
Ordonanța nr. 331/D/P/2002 și Decizia penală nr. 1560/12.12.2014. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este 
neimpozabilă. XIV. În ziua de 11, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, bun imobil proprietatea debitorului Vlad Doru, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. București nr. 157, județ Călărași, licitația a I-a, 
dosar de executare nr. 943846: - Clădire în suprafață construită de 243 mp., casă de locuit compusă din etaj și parter, construită în anul 2010 din cărămidă, conform autorizație de construire nr. 15/10.12.2009, 
Proces verbal de recpție la terminarea lucrărilor nr. 5703/10.12.2010, înscris în Registrul de transcripțiuni și inscripțiuni imobiliare (amplasată pe teren în suprafață de 1.000 mp., concesionat de Primăria 
Dichiseni în baza Contractului nr. 2236/05.06.2009), situată în localitatea Dichiseni, strada Lichirești nr. 72, județ Călărași, preț de pornire al licitației 291.089 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi 
reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Ordonanța nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și 
Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XV. În ziua de 11, 
luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietatea debitorului Vlad Doru, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. București nr. 157, județ Călărași, licitația a I-a, dosar de executare nr. 943846: - 
Clădire garsonieră în suprafață construită de 19,79 mp. și teren aferent, situată în localitatea Călărași, Aleea Constructorului nr. 9, bl. J25, sc. 1, et. 1, ap. 39, județ Călărași, înscrisă în Cartea funciară nr. 20611-
C1-U7 a UAT Călărași, preț de pornire al licitației 24.963 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Proces verbal 
de sechestru bunuri imobile nr. 443/25.05.2016, notat în Cartea Funciară a B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 33395/30.05.2016. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XVI. În ziua de 12, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, bun imobil proprietatea debitorului Vlad Costel, cu domiciliul în localitatea Călărași, 
str. București nr. 157, jud. Călărași, licitația a III-a, dosar de executare nr. 822854/2016: - Clădire în suprafață construită la sol de 150 mp., formată din casă de locuit și anexe parter, și teren intravilan aferent 
construcției în suprafață de 6.000 mp., compus din 6 loturi de 1.000 mp., alăturate dar nealipite juridic, situate în localitatea Modelu, sat Radu Negru, str. Corcodușului nr. 2-8, preț de pornire al licitației 96.909 lei 
(exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Ordonanța Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. nr. 33/D/P/2009 de instituire 
a sechestrului asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XVII. În ziua de 12, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietatea debitorului Vlad Costel, cu domiciliul în 
localitatea Călărași, str. București nr. 157, jud. Călărași, licitația a IV-a, dosar de executare nr. 822854/2016: - Clădire în suprafață construită de 236 mp., compusă din casă de locuit și anexe parter, construită din 
chirpici sau înlocuitori, cu învelitoare din carton și tablă, precum și teren aferent în suprafață de 381 mp., situate în localitatea Modelu, str. Dudului nr. 83, preț de pornire al licitației 30.948 lei (exclusiv TVA *), 
grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sarcini: Ordonanța Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului 
asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XVIII. În ziua de 13, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietatea debitorilor Dinu Iulian Daniel și Dinu (Văleanu) 
Petruța, cu domiciliul fiscal în localitatea Ciocănești, județ Călărași, licitația a IV-a, dosar de executare nr. 1821129510018/ 2870208510011: - Ansamblu de clădiri compus din construcția C1 în suprafață de 52 
mp măsurată, construită din BCA + construcția C2 în suprafață de 48 mp măsurată, construită din BCA și terenul aferent intravilan în suprafață de 755 mp măsurată (722 mp în acte) situate în localitatea 
Ciocanesti, județul Călărași, având nr. cadastral 20083 înscris în Cartea funciară nr. 20083 UAT Ciocanesti, preț de pornire al licitației 52.459 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, 
după caz: Creditori, Sarcini: MP - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Călărași - Sechestru asigurător Ord. nr.63D/2009 din 13.05.2013; AJFP Călărași - Sechestru nr. 14070/27.05.2015; AJFP 
Călărași - Sechestru nr. 14071/27.05.2015. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XIX. În ziua de 14, 

 luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, bunurile mobile proprietate a debitorului Uton S.A., CUI 958357,cu domiciliul fiscal în localitatea București, strada Luică nr. 20, Sectorul 4, București, licitația a II-a, dosar de 
executare nr. 958357/2014:                            (continuare în pagina următoare)
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nescu nr. 88, sector 1–telefon 
021.319.30.51 –61 interior 159. • 
1 post de asistent medical prin-
cipal –radiologie, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară post-
liceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. 
H.G. nr.797/1997, în speciali-
tatea radiologie; certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R.– 
specialitatea radiologie, avizat şi 
valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de 
adeverinţa pentru participare la 
c o n c u r s ,  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical 
generalist); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certi-
ficatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: 
minim 5 ani ca asistent medical 
radiologie (să deţină gradul 
profesional de asistent medical 
principal). Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 
05.04.2017 ora 09.00, proba 
practică –11.04.2017 ora 12.00, 
interviu– 18.04.2017 ora 12.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 16.03-
29.03.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la şeful 
serviciului resurse umane  cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea 
Vulcănescu nr.88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61 inte-
rior 138.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs, 
în data de 05.04.2017, în 
vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată, pentru urmă-
toarele posturi contractuale 
vacante în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare: Direcţia 
Pentru Protecţia Copilului 
Centrul de zi „Lizuca” - 1 post 
medic cu ½ de normă; Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licență 
în specialitatea Pediatrie; drept 
de liberă practică; asigurare 
Malpraxsis, nu se solicită 
vechime în specialitate; - 1 post 
logoped: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
în Psihologie clinică sau educa-
ţională, nu se solicită vechime 
în specialitate; - 2 posturi 
educator puericultor;Condiții 
specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;certi-
ficat absolvire curs formare 
educator puericultor, nu se 
solicită vechime în specialitate; 
- 2 posturi asistent medi-
cal;Condiții specifice de partici-
pare: Studii postliceale de 
special i tate  absolvite  cu 
diplomă, nu se solicită vechime 
în specialitate; - 6 posturi 
educator specializat : Condiții 
specifice de participare: Studii 
medii absolvite şi certificat 
a b s o l v i r e  c u r s  f o r m a r e 
educator specializat/ liceu 
pedagogic; nu se solicită 
vechime în specialitate; - 1 post 
a d m i n i s t r a t o r  c u  ½  d e 
normă;Condiții specifice de 
participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, nu se solicită 
vechime în specialitate; - 2 
posturi muncitor calificat – 
bucătar; Condiții specifice de 
participare: Studii generale/ 
medii ,liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; certi-
ficat de calificare în domeniu, 
nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post muncitor neca-
lificat – ajutor bucătar; Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime 
în muncă; - 8 posturi îngrijitor 
(îngrijitor copii); Condiții speci-
fice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post îngrijitor (îngri-
jitor clădiri); Condiții specifice 
de participare: Studii generale, 
nu se solicită vechime în 
muncă; Candidaţii vor depune 
personal dosarele de concurs 
începand cu data de 14.03.2017 
(data publicării anunţului)  pe 
o perioadă de 10 zile lucră-
toare, conform legislaţiei în 
vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. 
S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, 
Sector 3, Bucureşti, astfel: L-J: 
9-14; V: 9-12. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină: 1. Cerere de înscriere 

la concurs; 2. Curriculum Vitae 
– model European; 3. Copie 
după actul de identitate; 4. 
Copie după diplomă de studii; 
5. Copie după alte acte care să 
ateste efectuarea unor speciali-
zări/perfecţionări; 6. Copie 
după cartea de muncă actuali-
zată până la data de 31.12.2010 
şi/sau adeverinţă eliberată de 
angajator sau ITM care să 
ateste vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studi-
ilor. 7. Copie după adeverinţa 
care să ateste vechimea în 
muncă şi vechimea în speciali-
tatea studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de anga-
jator şi extras REVISAL certifi-
cate conform cu originalul de 
către angajator (după caz 
eliberat de ITM); 8. Cazier judi-
ciar (fără fapte penale înscrise 
în cazier); 9. Adeverinţa medi-
cală, care atestă starea de sănă-
tate corespunzătoare, (eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie sau de către 
unităti sanitare abilitate şi 
trebuie să contină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; NOTA: 
Copiile după actele menţionate 
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoţite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comi-
siei de concurs, sau se prezintă 
copii legalizate de către candi-
dati. Concursul constă în două 
probe: proba scrisă şi interviu. 
Proba scrisă şi interviul se 
susţin din bibliografia şi tema-
tica afişată pe site-ul instituţiei, 
www.dgaspcs3.ro/ oportunităţi 
de angajare. Proba scrisă a 
concursului va avea loc în data 
de 05.04.2017, iar interviul în 
data de 11.04.2017.  Informaţii 
suplimentare în ceea ce priveşte 
locaţia şi ora desfăşurării 
concursului se pot obţine la 
sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr. 2-4, Bucureşti 
sau la numărul de telefon 
0730.013.862. Director General, 
Lucian Ene.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 

Bucureşti, organizează concurs, 
în data de 05.04.2017, în 
vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată, pentru urmă-
toarele posturi contractuale 
vacante în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare: Direcţia 
Pentru Protecţia Copilului 
Centrul de zi „Micul Prinţ” - 1 
post medic cu ½ de normă; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență în specialitatea Pedia-
trie; drept de liberă practică; 
asigurare Malpraxis;nu se soli-
cită vechime în specialitate; - 2 
posturi asistent medical; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii postliceale de speci-
alitate absolvite cu diplomă, nu 
se solicită vechime în speciali-
tate; - 10 posturi educator 
puericultor;Condiții specifice de 
participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat;certificat absolvire curs 
formare educator puericultor/, 
nu se solicită vechime în specia-
litate; - 1 post administrator cu 
½ de normă: Condiții specifice 
de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; nu se solicită 
vechime în specialitate; - 7 
posturi îngrijitor (îngrijitor 
copii);Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; - 1 
post îngrijitor (îngrijitor 
clădiri);Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; 
Candidaţii vor depune personal 
dosarele de concurs începand 
cu data de 14.03.2017 (data 
publicării anunţului)  pe o peri-
oadă de 10 zile lucrătoare, 
conform legislaţiei în vigoare, la 
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, Sector 3, 
Bucureşti, astfel: L-J: 9-14; V: 
9-12. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină: 1. 
Cerere de înscriere la concurs; 
2. Curriculum Vitae – model 
European; 3. Copie după actul 
de identitate; 4. Copie după 
diplomă de studii; 5. Copie 
după alte acte care să ateste 
efectuarea unor specializări/
perfecţionări; 6. Copie după 
cartea de muncă actualizată 
până la data de 31.12.2010 şi/
sau adeverinţă eliberată de 
angajator sau ITM care să 
ateste vechimea în muncă şi 

vechimea în specialitatea studi-
ilor. 7. Copie după adeverinţa 
care să ateste vechimea în 
muncă şi vechimea în speciali-
tatea studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de anga-
jator şi extras REVISAL certifi-
cate conform cu originalul de 
către angajator (după caz 
eliberat de ITM); 8. Cazier judi-
ciar (fără fapte penale înscrise 
în cazier); 9. Adeverinţa medi-
cală, care atestă starea de sănă-
tate corespunzătoare, (eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie sau de către 
unităti sanitare abilitate şi 
trebuie să contină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; NOTA: 
Copiile după actele menţionate 
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoţite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comi-
siei de concurs, sau se prezintă 
copii legalizate de către candi-
dati. Concursul constă în două 
probe: proba scrisă şi interviu. 
Proba scrisă şi interviul se 
susţin din bibliografia şi tema-
tica afişată pe site-ul instituţiei, 
www.dgaspcs3.ro/ oportunităţi 
de angajare. Proba scrisă a 
concursului va avea loc în data 
de 05.04.2017, iar interviul în 
data de 11.04.2017. Informaţii 
suplimentare în ceea ce priveşte 
locaţia şi ora desfăşurării 
concursului se pot obţine la 
sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr. 2-4, Bucureşti 
sau la numărul de telefon 
0730.013.862. Director General, 
Lucian Ene.

VÂNZĂRI CASE-VILE  
l PERSOANĂ FIZICĂ, 
VÂND VILĂ ÎN HERĂS-
TRĂU, SUPRAFAŢA 560MP, 
CU SUBSOL, P+1+M, CURTE 
ŞI GRĂDINĂ STIL JAPONEZ 
215MP. CONSTRUCŢIE PE 
STRUCTURĂ METALICĂ 
REZISTENTĂ LA CUTRE-
MURE DE PÂNĂ LA 8-9 
GRADE SCARA RICHTER. 
ARHITECTUL ŞI DESIG-
NERUL DIN GERMANIA. 
PRET: 1.500.000EURO. TEL. 
0755.056.800.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Persoană fizică, închiriez vilă 
în Herăstrău, suprafaţa 560mp, 
cu subsol, P+1+M, curte şi 
grădină stil japonez 215mp, stil 
modern cu mobilier Fendi. 
Construcţie pe structură meta-
lică rezistentă la cutremure. 
Contract pe minim 1 an, 
1 5 . 0 0 0 E u r o  l u n a r . 
Tel.0755.056.800.

CITAȚII
l Prioteasa Constantin este 
chemat la Judecătoria Roşiorii 
de Vede, în data de 06.04.2017, 
ora 8.30, în calitate de pârât în 
dosar nr. 4196/292/2016, având 
ca obiect divorţ.

l Numitul Păiuşi Iulian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Ioan Andrieşescu nr. 
1, bl.J7, sc.E, ap. 8, jud. Argeş, 
este chemat la Judecătoria 
Piteşti, sala 4 Complet C3-2, ora 
8,30, pentru termenul din 
26.04.2017, în calitate de pârât 
î n  D o s a r u l  c i v i l  n r. 
8971/280/2016, reclamantă 
Păiuşi Cornelia, obiect divorţ 
fără copii – culpă exclusivă.

l Se citează numita Drăghici 
Florentina cu ultimul domiciliu 
cunoscut în oraş Costeşti, sat 
Pîrvu-Roşu la Judecătoria 
Costeşti, pentru termenul din 
07.04.2017, ora 12, având cali-
tatea de pârâtă în Dosarul civil 
nr. 2165/214/2016, aflat pe rolul 
Judecătoriei Costeşti, jud. 
Argeş, având ca obiect divorţ cu 
copii.

l Oxhorn Iacob şi Oxhorn 
Ghizela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Municipiul Boto-
şani, str. Dragoş Vodă, nr. 12, 
judeţul Botoşani, sunt citaţi în 
calitate de pârâţi în dosarul nr. 
9284/193/2015, având ca obiect 
uzucapiune, la Judecătoria 
Botoşani, pentru termenul de 
judecată din data de 05.04.2017, 
complet C13, orele 8:30, în 
contradictoriu cu Kasztro 
Dorel.

l Numitul Vasileniuc Cipri-
an-Vasile, cu ultimul domiciliul 
cunoscut în Oraşul Siret, jud. 
Suceava, este citat în calitate de 
pârât, la Judecătoria Sector 5 
Bucureşti, pentru data de 
30.03.2017, ora 09.00, complet 

ANUNȚURI

 (continuare din pagina anterioară)
Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
Autoturism marca Volkswagen Passat, nr. înmatriculare BC-99-XTX, nr. identificare WVWZZZ3CZ6P086579, an fabricație 2005, cap. Cilindrică 1968 cmc, motorină, culoare negru, Procesul verbal de sechestru 
bunuri mobile nr 7005/CM/26.09.2014, 14.237 lei, 19%; Autoturism marca Volkswagen Passat, nr. înmatriculare BC-10-UTN, nr. identificare WVWZZZ3CZ8P112920, an fabricație 2008, cap. cilindrică 1968 
cmc, motorină, culoare negru, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr 7005/CM/26.09.2014, 14.915 lei, 19%. **) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. XX. În ziua de 14, luna aprilie, anul 2017, ora 12.00, bunurile mobile proprietate a debitorului 
Uton S.A., CUI 958357, cu domiciliul fiscal în localitatea București, strada Luică nr. 20, Sectorul 4, București, licitația a II-a, dosar de executare nr. 958357/2014: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, 
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației , exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autoutilitară marca Fiat Ducato cu nr. de 
înmatriculare BC-22-UTN, nr. de identificare ZFA25000001204467, an fabricație 2004, capacitate cilindrică 2287 cmc, motorină, culoare albă, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 
7005/CM/26.09.2014, 19.648 lei, 19%; Autoutilitară marca Iveco tip ML 100E/DBL 1000-45S/Eurocargo, nr. înmatriculare BC-04-SCW, nr. de identificare ZCFA90C0102381200, an fabricație 2002, cap. 
cilindrică 3920 cmc, motorină, culoare verde, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 12.872 lei, 19%; Autoutilitară marca Scania, tip 113M, nr. înmatriculare BC-45-LUP, nr. de 
identificare VLURM4X2A09014879, an fabricație 1996, cap. cilindrică 11020 cmc, motorină, culoare roșu + gri, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 20.664 lei, 19%. **) Regimul 
și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; 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) declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică că nu este persoană 
interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 
nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: autovehiculul poate fi vizionat la domiciliul fiscal al debitoarei. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0244.407710, interior 650. Data afișării: 14.03.2017.
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C4 minori 2017, în dosarul nr. 
764/333/2016, având ca obiect 
divorţ cu minori şi cereri acce-
sorii divorţului, în proces cu 
reclamanta Vasileniuc Diana 
Lenuţa.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr. 
3, Bl. a4, sc. 3, ap. 6, Jud. Dolj, 
în calitate de pârâtă, în dosar 
nr.8737/215/2013* la Judecă-
toria Craiova, în data de 
31.03.2017, CF4.

l Numitul Enache Sorin 
George, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Caracal, Str. Al. V. 
Carianopol, nr. 9; bl. C1; sc. 1; 
ap. 21, jud. Olt, este citat 
(chemat) la Judecatoria Caracal 
pe data de Luni 20.03.2017, ora 
8:30, complet C1, sala 1, in cali-
tate de debitor in Dosarul civil 
nr.589/207/2017, in proces cu 
creditoarea SC Kalorit SRL, ce 
are ca obiect-ordonanta de 
plata. 

l Se citează numitul Cozma 
Miron, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Voluntari, str.
Căpitan Dinu Pestriţu, nr.1, jud.
Ilfov, în calitate de pârât în 
dosarul nr.20183/215/2016, aflat 
pe rolul Judecătoriei Craiova, în 
contradictoriu cu Carpatica 
Asig SA prin lichidator CITR 
Sucursala Cluj, pentru data de 
24 martie 2017, ora 10.30, 
complet CCOM6CC.

l Se citează Moustafa Manan, 
cetăţean sirian, fiul lui Manan şi 
Aicha, născut la data de  15 
aug.1963, în Alep, Cotnali, cu 
PAS nr. 003500640, prin curator 
desemnat avocat Dobre Ildiko 
(poziţia nr.19 din tabelul avoca-
ţilor înscrişi pe lista curatorilor), 
cu sediul  profesional  în 
Constanţa, Bd.I.C.Brătianu, 
nr.186, bl.SR5, sc. A, aprt. 25, 
tel. 0744.362.605, pentru data de 
16.03.2017, ora 8.30, sala 3-TR, 
Complet f.13, Tribunalul 
Constanţa, secţia a II-a civilă, în 
dosarul nr. 5773/118/2015/a1, 
având ca obiect angajarea 
răspunderii administratorului 
s tatutar  (art .169,  Legea 
85/2014), în calitate de pârât, în 
proces cu SC Imobilia Lease 
SRL, în calitate de reclamant 
pentru legala citare.

l Se citează numitul Petrescu 
Ştefan Bogdan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Murgaşi, sat Buşteni, judeţul 
Dolj, pentru data de 16.03.2017, 
la Judecătoria Craiova, în 
dosarul 9073/215/2016, complet 
CMF1, în calitate de pârât, în 
dosarul ce are ca obiect divorţ, 
în contradictoriu cu Petrescu 
Andra.

l Se citeaza pârâta Boghiu 
Ana-Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat (comuna) 
Prisăcani, jud. Iaşi, în dosarul 
nr.  576/286/2016, termen 
04.04.2017, ora 9.30, Judecă-
toria Răducăneni, în proces cu 
reclamantul Diaconu Traian şi 
pârâții C.L.F.F. Comarna, C.J. 
Iaşi, având ca obiect rectificare/ 
modificare titlu de proprietate.

l Numitul Cordun Florin, este 
citat in calitate de parat in 
dosarul nr. 28988/245/2016 aflat 
pe rolul Judecatoriei Iasi, avand 
ca obiect divort cu minori, exer-
citare autoritate parinteasca, 
stabilire domiciliu minor, pensie 
de intretinere in data de 
29.03.2017, ora 08.30, complet 
C38M, sala 4, in contradictoriu 
cu reclamanta Cordun Elena 
Tincuta.

DIVERSE  
l Castigatorul tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna Februarie 
2017, premiu ce consta intr-un 
v o u c h e r  i n  v a l o a r e  d e 
2.000RON, este dl Cristian 
David.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Intelligent Unic Team SRL 
anunta deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
in dosarul nr. 47044/3/2016 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti 
–  Sect ia  a-VII-a Civi la . 
Termenul limita pentru depu-
nerea declaratiilor de creanta 
20.04.2017. Termen de verificare 
a creantelor, intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
m i n a r  a l  c r e a n t e l o r  l a 
25.04.2017. Termen de intoc-
mire si afisare a tabelului defi-
nitiv la 09.05.2017. Sedinta 
adunarii generale a creditorilor 
la data de 27.04.2017.

l Unitatea administriativ - teri-
toriala Pojejena, din judetul 
Caras-Severin, anunta publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Sectorul 
cadastral nr.9 si 10 , comuna 
Pojejena, sat  Belobresca, ince-
pand cu data de 10.03.2017 , pe 
o perioada de 60 zile, la sediul 
primariei Pojejena si la scoala 
Belobresca, conform art.14, ali.1 
si 2 din Legea cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr.7 /1996, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor fi depuse la sediul 
primariei si pe site-ul agentiei 
nationale de cadastru si publici-
tate imobilirara.

l Societatea Elton Corporation 
SA, în calitate de titular proiect, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadare 
de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov în 
cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului şi 
de evaluare adecvată, pentru 
proiectul „Hală Depozitare, 
Platforme Betonate, Branşa-
mente la Utilităţi”, propus a fi 
amplasat în str.Câmpului, nr.5, 
NC.111218, Pantelimon, judeţul 
Ilfov. Nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi 
evaluării adecvate. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
din Bucureşti, str.Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de 
luni până joi, între orele 9.00-
13.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: www.
apm-ilfov.ro, în termen de 5 zile 

de la data publicării prezentului 
anunţ ,  până la  data  de 
18.03.2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul Unic al S.C. 
ICPET-GENERATOARE 
ABUR S.A. cu sediul în Bucu-
reşti, şos. Berceni nr. 104, sector 
4, înregistrată la O.R.C.T.B. sub 
nr. J40/18840/2004, având cod 
u n i c  d e  î n r e g i s t r a r e 
R O 1 6 9 5 1 8 8 6 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. ICPET-GE-
NERATOARE ABUR S.A. 
pentru data de 24 Aprilie 2017 
ora 12:00,  la sediul societăţii 
situat în Bucureşti, şos. Berceni 
nr. 104, sector 4, cu următoarea 
ordine de zi: I. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului Adminis-
tratorului Unic pentru activi-
tatea desfăşurată în anul 2016; 
II. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
privind gestiunea societăţii pe 
anul 2016; III. Prezentarea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pe anul 2016; IV. Prezen-
tarea şi aprobarea Proiectului 
Bugetului de Venituri şi Cheltu-
ieli pe anul 2017; V. Prezentarea 
şi aprobarea Programului de 
Investiţii şi Surse de  Finanţare 
pe anul 2017; VI. Descărcarea 
de gestiune a Administratorului 
Unic pentru activitatea pe anul 
2016. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 02.04.2017 conside-
rată ca dată de referinţă. 
Dreptul de vot se poate exercita 
direct sau prin reprezentant, în 
condiţiile legii. Materialele 
informative vor putea fi consul-
tate începând cu data publicării 
convocării, de luni până joi, 
între orele 9.00 -11.00. În cazul 
în care la prima convocare nu 
sunt întrunite condiţiile legale, a 
doua convocare este fixată în 
data de 25 Aprilie 2017 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

LICITAȚII  
l Subscrisa, Unitatea Adminis-
trativ-Teritorială, comuna Gura 
Văii, cu sediul în satul Gura 
Văii, comuna Gura Văii, județul 
Bacău, având CUI: 4278108, 
reprezentată legal prin primar 
Mihalcea Valerică, formulează 
următoarea notă justificativă: 
„Anularea concesionării prin 
licitaţie deschisă a imobilului 
Magazie de cereale C4, în 
suprafaţă de 100,19mp, situat în 
intravilanul satului Gura Văii, 
comuna Gura Văii, judeţul 
Bacău”. În temeiul art.36, alin.
(2), lit.c), art.45, alin.(1) şi 
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001, a administraţiei 
publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Consiliul Local al 
Comunei Gura Văii prin HCL 
nr. 18 din 01.03.2017 a luat 
decizia de revocare a HCL nr. 
9/2017, privind aprobarea 
concesionării prin licitaţie 
deschisă a imobilului Magazie 
de cereale C4, în suprafaţă de 
100,19mp, situat în intravilanul 
satului Gura Văii, comuna Gura 

Văii, judeţul Bacău. Revocarea 
hotărârii este motivată de lipsa 
spaţiului destinat utilajelor deţi-
nute de autoritatea contrac-
tantă.

l În urma Hotărârii adoptată 
în data 13.03.2017 de către 
Consiliul Local Berevoeşti, în 
data de 12.04.2017, ora 10, la 
sediul primăriei din comuna 
Berevoeşti, strada Principală, nr. 
773, jud. Argeş, va fi organizată 
licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru concesionarea a 200 
ha de păşune alpină şi izlaz din 
domeniul public al comunei 
Berevoeşti. Solicitanţii vor 
depune documentele necesare 
participării la licitaţie până la 
data de 6.04.2017, ora 16 la 
sediul instituţiei. Documentaţia 
necesară participării la licitaţie 
se poate obţine începând cu 
data de 20.03.2017 între orele 
9.00 - 13.00 de la sediul Primă-
riei Berevoeşti. Informaţii supli-
mentare, la tel/fax 0248/572030. 

l Stitrans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietate imobiliara 
compusa din teren intravilan in 
suprafata de 1.420 mp si hala cu 
Scd = 1.079,36 mp situata in 
Blejoi, str. Podului, FN, judet 
Prahova la prețul de evaluare 
(1.156.389 lei) redus cu 50%. 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi 
de vineri începând cu data de 
24.03.2017, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l SC Fabissimo Group SRL, 
prin lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul acesteia, respectiv: 
magazine tip termopan cu 
suprafete diferite si preturi 
cuprinse intre de 1.395,5 lei si 
2.392 lei, etc. Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50% 
din cel stabilit in raportul de 
eva luare  incuv i in ta t  de 
Adunarea Creditorilor din 
18.11.2015. Licitaţiile vor avea 
loc pe data de: 21.03.2017, 
2 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
20.04.2017, 03.05.2017 si 
04.05.2017 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
te lefoane le  0732405295 , 
0344104525.

l SC Altenergy Solutions SRL, 
societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei si 
anume: autoutilitara N1 Dacia 
Logan PH-12-MUW – vechime 
7 ani, la pretul de 4.740 lei, 
a u t o u t i l i t a r a  P e u g e o u t 
PH-13-WNE - vechime 7 ani, la 
pretul de 4.260 lei, piese de 
schimb: accenditoare, adaptor, 
aerisitor automat soalare, agent 
frigorific, air pressure switch, 
ansamblu ghidaj tije WB, 
antigel superconcentrat termo 
protect 20Kg, clema fixare tub 
PPR20, colier metal S+D ½, 

etc., obiecte de inventar: birou, 
scaun mobil, dulap mare acte, 
aparat de sudura, set chei 
combinate, etc. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
40% fata de cel stabilit in 
rapoartele de evaluare aprobate 
de Adunarea Creditorilor in 
29.10.2015. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
2 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 7 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 3 ,  2 9 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
30.03.2017 si 31.03.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la 
t e l e f o n  0 7 4 4 3 7 0 2 3 6  s i 
0344104525.

l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor 
aflate in patrimoniul societatii, 
r e s p e c t i v  m a g a z i n e  t i p 
termopan, pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 50% din 
pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc 
pe  data  de :  16 .03 .2017 , 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
06.04.2017, 10.04.2017 si 
11.04.2017 orele 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B, Et.7, jud. Prahova. Condi-
tiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Tisal Exim SRL - in faliment, 
cu sediul social in Ploiesti, str. 
Rudului, nr. 100, judeţ Prahova, 
CIF RO7904486, J29/1776/1995, 
prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL, anunta vanzarea 
prin negociere directa, conform 
art. 118 din Legea nr. 85/2006, a 
proprietatii imobiliara, aparta-
ment situat in Ploiesti, str. 
Postei, nr. 9, bl. C1, parter, ap.2, 
jud. Prahova, compus din 3 
camere de locuit si dependinte, 
in suprafata masurata de 84,12 
mp si din acte 84,07 mp, 
impreuna cu cota indiviza de 
48,65% din partile si dependin-
tele de folosinta comuna ale 
imobilului si terenul aferent 
apartamentului in suprafata 
indiviza de 106,51 mp numar 
cadastral 5987-C1-U2, inscris in 
CF nr. 56654 a mun. Ploiesti, 
vanzare aprobata de adunarea 
creditori lor  din data de 
07.03.2016. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt 
este 215.950,83 lei fara TVA, 
pasul de supraofertare este de 
5.000 lei. Persoanele interesate 
trebuie sa achizitioneze caietul 
de prezentare de la sediul lichi-
datorului şi sa depuna oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 
21.591 lei pana la data de 
17.04.2017. Negocierea si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 19.04.2017 ora 
14/00 la sediul lichidatorului din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax: 0244 
519800.

l 1. Comuna Şieu-Măgheruş, 
loc.Şieu-Măgheruş, nr.243, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 
0263.277.490, fax: 0263.277.052, 
e-mail:  primaria_sieuma-

gherus@yahoo.com, cod fiscal: 
4426972, persoană de contact: 
Zăgrean Mihaela Crinuţa. 2.
Comuna Şieu-Măgheruş deţine 
o suprafaţă de păşune cuprinsă 
în Amenajamentul pastoral 
aprobat prin Hotărârea Consi-
liului Local Şieu-Măgheruş 
nr.4/12.01.2017 de 621,62ha 
înscrisă în domeniul public 
atestat prin HG 905/2002, 
Anexa 45 „Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public 
al comunei Şieu-Măgheruş”, 
Cap.Păşuni comunale. 3.Pot 
participa la licitaţie persoane 
fizice, organizaţiile ori asociaţiile 
locale ale crescătorilor de 
animale, legal constituite pe 
raza unităţii administrativ-teri-
toriale şi care fac dovada achi-
tării, prin chitanţă sau ordin de 
plată, a documentaţiei de atri-
buire şi a garanţiei de partici-
pare la licitaţie, precum şi a 
faptului că au înscrise în RNE 
animalele din specii, bovine, 
ovine, caprine şi ecvidee pentru 
c a r e  s o l i c i t ă  p a j i ş t i . 
3.1.Persoanele interesate pot 
intra în posesia documentaţiei 
de atribuire de la sediul Primă-
riei Comunei Şieu-Măgheruş. 
3.2. Un exemplar al documenta-
ţiei de atribuire se poate obţine 
de la responsabilul cu achiziţiile 
publice d-na Zăgrean Mihaela 
Crinuţa, de luni până vineri, 
î n t r e  o r e l e  8 . 3 0 - 1 5 . 3 0 . 
3.3.Contravaloarea documenta-
ţiei de atribuire este de 10Lei, 
reprezentând costul copierii 
documentelor. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 31.03.2017, 15.30. 4.Ofer-
tele se redactează în limba 
română conform precizărilor 
din Documentaţia de atribuire, 
precum şi din caietul de sarcini 
pct.3 „Condiţii de valabilitate a 
ofertelor”. Ofertanţii transmit 
ofertele lor în două plicuri sigi-
late, unul exterior şi unul inte-
rior, care se înregistrează, în 
ordinea primirii lor, în registrul 
„Oferte”, precizându-se data şi 
ora. Oferta va fi depusă în 2 
exemplare la registratura 
Primăriei Şieu-Măgheruş, din 
localitatea Şieu-Măgheruş, 
nr.243, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor este 04.04.2017, ora 
15.30. 4.2.Oferta va fi depusă la 
registratura Primăriei Şieu-Mă-
gheruş, din localitatea Şieu-Mă-
g h e r u ş ,  n r. 2 4 3 ,  j u d e ţ u l 
Bistriţa-Năsăud. 4.3.Oferta va fi 
depusă în 2 exemplare, copie şi 
original. 5.Data deschiderii 
ofertelor este 05.04.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Şieu-Măgheruş, locali-
tatea Şieu-Măgheruş, nr.243, 
judeţul Bistriţa-Năsăud. 6.Solu-
ţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, înche-
ierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de conce-
siune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr.554/2004, cu modifică-
rile ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a 
tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se află sediul concedentului, 
respectiv Tribunalul Bistri-
ţa-Năsăud, str.Alba Iulia, nr.1, 
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CP 420171, Bistriţa. Împotriva 
hotărârii tribunalului se poate 
declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a Curţii 
de Apel, conform prevederilor 
legale. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 10.03.2017.

l Anunţ publicitar pentru închi-
rierea unei suprafeţe construite 
de 38 mp: Ministerul Apărării 
Naţionale, prin Unitatea Mili-
tară 01225 Piteşti, organizează 
licitaţie publică cu strigare în 
vederea închirierii unui spaţiu în 
suprafaţă construită de 38 mp, 
camera 1 (hol) din Pavilionul N, 
situat în cadrul Unităţii Militare 
01225 Piteşti. Licitaţia are loc în 
ziua de 29.03.2017, ora 10,00, la 
sediul U.M.01225 din strada 
Trivale nr. 16, localitatea Piteşti. 
În caz de neadjudecare, licitaţia 
se repetă în ziua de 06.04.2017, 
ora 10,00, la aceeaşi adresă. 
Condiţiile privind participarea şi 
adjudecarea sunt cuprinse în 
caietul de sarcini care se achiziţi-
onează de la sediul UM 01225 
începând cu ziua de 17.03.2017, 
contra sumei de 3,5 lei, care se 
depune la casieria unităţii. Ofer-
tele, împreună cu celelalte docu-
mente indicate în caietul de 
sarcini se depun la registratura 
unităţii militare până la data de 
28.03.2017, ora 15. Garanţia de 
participare se exprimă în lei şi se 
constituie prin scrisoare de 
garanţie bancară, care se 
prezintă în original, sau prin 

depunere în numerar la casieria 
unităţii militare, până la data şi 
ora depunerii ofertei. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
unităţii sau la tel. 0248-215900, 
int. 132 sau 187.

l Debitorul SC De Frînghii 
Construcții Transporturi Daniel 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobi-
liară cotă parte de 50% din 
imobil constituit din teren în 
s u p r a f a ț ă  d e  1 9 0 m p  ş i 
construcție edificată pe acesta 
(P+M) cu suprafață construită 
de 1/2 din 82,7mp situată în 
Comuna Măneciu, Sat Măneciu 
Ungureni (Valea Popii), Tarlaua 
65, parcela F 1125, Județ 
Prahova. Prețul de pornire al 
licitației este de  6.000Euro 
exclusiv TVA. 2.Teren extra-
vilan în suprafață de 49.900mp 
situat în Com. Plopu, Tarlaua 
45 ,  Parce la  2252 ,  Județ 
Prahova. Prețul de pornire al 
licitației este de  44.900Euro 
exclusiv TVA. 3.Teren extra-
vilan în suprafață de 51.507mp 
situat în Com. Plopu, Tarlaua 
47, Parcela 2355 şi Ptf 2354/1, 
Județ Prahova. Prețul de 
pornire  a l  l ic i taț ie i  es te 
de 36.000Euro exclusiv TVA. 
4.Stoc de marfă aflat în proprie-
tatea societății debitoare, în 
valoarea de 157.166,80Lei 
exclusiv TVA. Prețul caietului 
de sarcini pentru imobilele 
aflate în proprietatea SC De 

Frînghii Construcții Transpor-
turi Daniel SRL este de 1000 lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitațiilor reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. 
Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea 
î n  c o n t u l  n r.  R O 7 6 U G -
BI0000802003293RON deschis 
la Garanti Bank SA -Ag. 
Ploieşti Mihai Viteazul până la 
orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietelor de 
sarcini şi a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietățile 
imobiliare şi stocul de marfă, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare 
şi stocul de marfă prima şedință 
de licitație a fost fixată în data 
de 24.03.2017, ora 15.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
de 31.03.2017, 07.04.2017, 
14.04.2017, 21.04.2017, ora 
15.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, Str. Elena Doamna 
Nr.44A, Jud. Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Debitorul SC Arietis Impex 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aparținând 
SC Arietis Impex SRL în valoare 
de 2.631,42Lei exclusiv TVA; 2.
Stoc de marfă, aparținând SC 
Arietis Impex SRL în valoare de 
44.075,23Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru mijloacele fixe, obiectele 
de inventar şi stocul de marfă 
aparținând SC Arietis Impex 
SRL  reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO15BITR003010063364RO01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Ag. Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi stocul 
de marfă prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
20.03.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 

de 27.03.2017; 03.04.2017; 
10.04.2017; 24.04.2017, ora 
10.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna 
Nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

PIERDERI  
l Pierdut legitimaţie student pe 
numele Aljenabi Anya, eliberată 
de ASE Facultate Marketing. 

l Cocolea Ion declar pierdut 
atestat transport marfă şi atestat 
transport mărfuri periculoa-
se-A.D.R. eliberate de ARR. 
Gorj. Se declară nule!

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare B 1370238/18.07.2008, 
eliberat de ORC Arad, pentru Sc 
Futur Beef 2001 Srl.Il declar nul.

l Pierdut Autorizaţie Nr. DJ 
14600C pentru comercializarea 
seminţelor şi materialului 
săditor, eliberată de Inspecţia 
Naţională pentru Calitatea 
Seminţelor Dolj pentru SC Art 
Steel Tehnologies SRL Craiova, 
cu punctul de lucru în str.
Nicolae Romanescu, nr.145, 
Craiova. Se declară nulă.

l Pierdut cartela tahograf nr. 
0000000006CBG000, atestat 
transport marfă nr. 0310880000 
şi atestat A.D.R. nr. 042700 
emise de A.R.R. Tulcea pe 
numele Coinac Viorel. Le declar 
nule.

l S.C. BRACO MES S.R.L., cu 
sediul social în Bucureşti, Aleea 
Lunca Siretului 2, bl.A39, sc. B, 
et.4, ap. 29 şi sediu secundar în 
Bragadiru, jud. Ilfov, şos. 
Alexandriei 82, cu RO29447601 
şi J40/14831/2011, declară 
pierdut certificat constatator 
pentru sediul secundar emis în 
baza Legii nr. 359/2004.

l Pierdut card european de 
asigurare de sănătate emis de 
C.A.S.M.B. pe numele Popovici 
Olga.

l Pierdut cazier tehnic de 
exploatare Seria A nr. 4095 
eliberat pe numele S.C. Expo –
Mob S.R.L., J36/287/1998, CUI 
RO 10859288. Se declară nul.

l Subscrisa Tehno Consult 
Expert SRL, CUI 16728613 
declara pierderea urmatoarelor 
acte originale ale societatii: (i) 
Certificat de inregistrare: 
B1344479, emis pe data de 
30.04.2008 si eliberat la data 
07.05.2008 si Certificatele 
constatatoare emise in temeiul 
legii 359/2004. Toate aceste 
documente sunt declarate nule.
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