
www.jurnalul.ro 13

OFERTE SERVICIU
l Agenţie de turism on-line anga-
jează agenţi de turism cu experi-
enţă, cunoscători limba engleză, 
e-mail: emma_hartt@yahoo.com.

 
l Telefonist cu limba Georgiana si Engleza. 
Firma Luatel SRL -Ilfov, cauta vorbitori de 
limba Georgiana si Engleza pentru postul de 
telefonist. Va rugam sa ne trimite-ti CV -ul la 
adresa de email jobs@luatel.com.
 
l Paraschiv Cristina Marilena cu domiciliul 
în Bucureşti, sector 6, angajează 1 post baby-
sitter, cod COR 531103, 1 post guvernantă, 
cod COR 531102 şi 1 post spălătoreasă 
lenjerie, cod COR 912103, cerinţe: experienţă 
3 ani şi cunştinţe limba engleză, relaţii la tel. 
0733.963.925.
 
l Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru 
Trestioreanu” Bucureşti scoate la concurs în 
conformitate HG 286/2011 1 post contractual 
vacant de casier în cadrul Serviciului Financi-
ar-Contabilitate. Cerinţe pentru ocuparea 
postului: diplomă de bacalaureat, 6 luni 
vechime în specialitate, concurs pentru 
ocuparea postului. Dosarele de concurs se 
depun la Serv. RUNOS din cadrul Institutului 
până la data de 26.05.2017, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 12.06.2017, ora 
9.00, iar proba interviu va avea loc în data de 
14.06.2017, ora 9.00, la sediul Institutului din 
Șos. Fundeni, nr. 252, sect.2, Bucureşti. Mai 
multe informații pot fi obținute la avizierul 
institutului şi pe site-ul www.iob.ro
 
l Primăria Comunei Scăeşti, judeţul Dolj, 
organizează concurs/examen, în conformitate 
cu Legea nr.188/1999, pentru funcţia publică 
de execuţie vacantă, perioadă nedeterminată, 
de inspector (contabil), studii superioare, grad 
profesional debutant, în cadrul compartimen-
tului financiar-contabil, structura economică, 
care va avea loc pe data 14.06.2017, ora 11.00, 
proba scrisă, şi pe data de 16.06.2017, ora 
11.00, interviul. Condiţii de participare: 
-studii superioare de licenţă absolvite cu 
diplomă sau studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice; -cunoştinţe de operare pe 
calculator -nivel mediu; -vechime: nu se cere. 
Termen depunere dosare: 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Scăeşti. Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Scăeşti, persoană de contact: 
Calota Irena, telefon: 0251.447.007. 
 
l Unitatea Militară 02036 Pantelimon, cu 

sediul pe Șoseaua de Centură, nr. 220, locali-
tatea Pantelimon, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
execuţie de personal civil contractual de 
inginer gr. I, studii superioare de lungă durată 
cu licenţă, specialitatea construcţii civile, 
industriale şi agricole (CCIA) sau instalaţii 
pentru construcţii sau căi ferate, drumuri şi 
poduri (CFDP), 3 ani şi 6 luni vechime în 
muncă, în cadrul Biroului Energetic şi Autori-
zare Lucrări; Concursul se va desfăşura în 
perioada 26.06-30.06.2017, la sediul U.M 
02036. Pantelimon, situat în Șoseaua de 
Centură, nr. 220, localitatea Pantelimon, 
judeţul Ilfov, începând cu ora 11.00. Probele 
de concurs vor fi următoarele: Proba scrisă – 
test grilă va fi susţinută în data de 26.06.2017, 
ora 11.00; Interviul va fi susţinut în data de 
30.06.2017, 11:00. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 09.06.2017, ora 14.00. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02036, situat pe Șoseaua de 
Centură, nr. 220, localitatea Pantelimon, 
judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Informaţii suplimen-
tare pot fi obţinute de la secretarul comisiei de 
concurs, domnul Isopescu Cătălin, la telefon: 
021.352.24.98, int. 189, de luni până vineri, 
între orele 08.00-15.00.
 
l Institutul Naţional de Cercetări Economice 
”Costin C. Kiriţescu” -organizează, în peri-
oada 12 mai– 16 iunie 2017, pentru Centrul 
de Economie Montană CE-MONT din Vatra 
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, 
concurs în vederea ocupării următoarelor 
posture vacante: -cercetător ştiinţific gradul I 
(3 posturi, 1/2 normă)– Centrul de Economie 
Montană CE-MONT Vatra Dornei; -cerce-
tător ştiinţific gradul II (4 posturi, 1/2 
normă)– Centrul de Economie Montană 
CE-MONT Vatra Dornei. Înscrierile la 
concurs se fac până pe data de 12 iunie 2017, 
ora 16.00. Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile gene-
rale şi specifice, calendarul concursului şi 
bibliografia sunt afişate la sediul Institutul 
Naţional de Cercetări Economice ”Costin C. 
Kiriţescu”, pe website www.ince.ro şi trans-
mise spre publicare către portalul posturi.gov.
ro. Dosarele se primesc la sediul I.N.C.E., 
Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse 
Umane şi Administrativ, până la data de 
12.06.2017, ora 16.00, la secretarul comisiei de 
concurs: d-na Manolache Mihaela Andreea, 
Calea 13 Septembrie, nr. 13, camera 221, 
parter, sector 5, Bucureşti.
 
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
jud.Teleorman, str. Libertăţii, nr.1, organi-

zează concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant: -1 post de asistent 
medical debutant în cadrul Sălii de Naşteri; -2 
posturi asistent medical debutant radiologie 
în cadrul Laboratorului de Radiologie şi 
Imagistică. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru asistent medical debutant în 
cadrul Sălii de Naşteri: -absolvent al şcolii 
postliceale; -certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -fără vechime. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru 
asistent medical debutant radiologie în cadrul 
Laboratorului de Radiologie şi Imagistică: 
-absolvent al şcolii postliceale, specialitatea 
radiologie sau echivalent în domeniu prin 
echivalare, conform HG 797/1997; -certificat 
de membru eliberat de OAMGMAMR; -fără 
vechime. Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă, în data de 
08.06.2017, ora 10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art. 7 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Bibliografia şi relaţii suplimen-
tare  la avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul RUNOS sau 
la telefoanele: 0247.306.723 /0247.306.758. 
 
l Primăria Oraşului Recaş, cu sediul în 
Recaş, Calea Timişoarei, nr.86, județul Timiş, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiilor publice 
de execuție, vacante, din cadrul Biroului 
Juridic, Resurse Umane şi Relații cu Publicul, 
după cum urmează: -consilier juridic, clasa I, 
grad profesional debutant; -consilier, clasa I, 
grad profesional asistent. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției publice sunt: 1.
Consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiințe juridice; 
-cunoştințe de programare/operare pe calcu-
lator (necesitate şi nivel): Microsoft Office 
-nivel mediu; 2.Consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiințele 
comunicării, filologie; -cunoştințe de progra-
mare/operare pe calculator (necesitate şi 

nivel): Microsoft Office -nivel mediu; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 1 an. 
Condiţii de desfăşurare: concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Oraşului Recaş, 
Calea Timişoarei, nr.86, astfel: -selecţia dosa-
relor -în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depunere a 
dosarelor; -proba scrisă în data de 14.06.2017, 
ora 10.00; -interviul în data de 16.06.2017, ora 
10.00. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Oraşului Recaş, judeţul 
Timiş. Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG 611/2008, modifi-
cată şi completată de HG 1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei Oraşului Recaş. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compar-
timentul Resurse Umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Recaş şi la nr.de telefon: 
0356.177.278. 
 
l Institutul Naţional de Statistică organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a unui post contractual de 
execuţie vacant necesar derulării unui grant 
din cadrul Direcţiei de Statistici Agricole şi de 
Mediu: 1 post Expert IA. Perioada:  iunie –31 
decembrie 2017. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe ingi-
nereşti, matematică şi ştiinţele naturii; 
-vechime in specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minimum 6 ani; -cunoaş-
terea reglementărilor naţionale şi internaţio-
nale în domeniul statisticii agriculturii. 
Concursul se organizează la sediul Institu-

tului Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. 
Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în data de 
12.06.2017, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei Partea a III-a, la sediul Institutului 
Naţional de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5, Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Institutului Naţional de Statistică şi pe 
site-ul Institutului Naţional de Statistică 
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului Naţional de Statis-
tică şi la numărul de telefon: (021)317.77.82.
 
l Anunţ. Institutul de Filosofie şi Psihologie 
“C.Rădulescu-Motru”, cu sediul în Bucureşti, 
Strada Calea 13 Septembrie  nr.13, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi: -1 post de cercetător ştiinţific gradul 
II în domeniul Filosofie, specialitatea Filosofia 
idealismului german. Modele categoriale; -1  
post de cercetător ştiinţific gradul II în dome-
niul Filosofie, specialitatea Istoria logicii 
româneşti, semiotică, filosofia limbajului; -1  
post de cercetător ştiinţific gradul II în dome-
niul Filosofie, specialitatea Fundamentele 
filosofice ale economiei şi antropologiei econo-
mice (sec.XX); -1 post de cercetător ştiinţific 
gradul II în domeniul Filosofie, specialitatea 
Filosofia ştiințelor sociale. Raționalitate, înțe-
legere, explicație. Condiţiile pentru concursul 
de ocupare a posturilor de cercetător ştiinţific 
gradul II din domeniul Filosofie: licenţă în 
domeniul Filosofie, doctorat în Filosofie, acti-
vitate de cercetare-dezvoltare în specialitate 
sau în învăţământul superior de cel puţin 8 
ani şi de cel puţin 4 ani în postul de Cercetător 
Știinţific gradul III sau lector universitar; 
pentru candidaţii care provin din afara învă-

ţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, 
o vechime de 12 ani în profilul postului cu 
îndeplinirea standardelor minimale necesare 
şi obligatorii pentru conferirea gradului profe-
sional de Cercetător Știinţific gradul II în 
domeniul Filosofiei sau a titlului didactic de 
conferenţiar universitar în domeniul Filosofiei 
(Ordinul MECTS 4204 / 15.07.2013). Concur-
surile se vor desfăşura conform Legii nr. 
319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, la sediul Institutului, 
Bucureşti, Strada Calea 13 Septembrie  nr.13. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 
de zile de la data apariţiei anunţului în 
„Jurnalul Naţional” şi la avizierul Institu-
tului, la Compartimentul Resurse Umane al 
Institutului, de luni până vineri între orele 
10.00-12.00. Dosarele care nu corespund 
specialităţilor şi condiţiilor menţionate nu 
sunt acceptate la concurs. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, la tel. 
021.318.24.49.
 
l In conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011, privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ale HGR 
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi din 
OUG nr. 109/2011  privind guvernanta corpo-
rativa a intreprinderilor publice, Consiliul de 
Administratie al SC Recons SA Arad, 
lanseaza procesul de recrutare pentru postul 
de Director General la SC Recons SA Arad, 
cu sediul în Arad, Calea Iuliu Maniu FN. 
Persoanele interesate să ocupe funcția de 
director general  vor depune, pana la data de 
15 iunie 2017, ora 15.00, un dosar de candida-
tura care trebuie sa cuprinda urmatoarele 
documente: 1.Copia actului de identitate; 
2.Copie dupa diploma de studii (copiile docu-
mentelor care atestă nivelul studiilor si ale 
altor documente care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documentelor care atesta 

ANUNȚURI

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 

11688. Nr. 54235/04.05.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 25. 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 ziua de 

25.05.2017, ora 12.00, în localitatea Dragomirești, sat Geangoiești, strada Principală, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație  

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C Sigma Uși Metalice S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Dragomirești, sat 

Geangoiești, strada Principală, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 27305503, licitația a III - a: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 

TVA (lei)/ buc., Cota TVA/ neimpozabil/ scutit * (19%); 1. Mașină de găurit de banc, cu coloană, an PIF 2012, alimentare 220 V, putere 630 

W, masă de găurit rabatabilă, adâncimea max. de găurire 60 mm, greutate 33,5 kg, stare tehnică - în funcție, -, 468 lei, 89 lei; 2. Foarfecă 

ghilotină Ermaksan, an PIF 2011, prelucrează tabla până la 3 mm, lungimea de tăiere 1360 mm, 35 lovituri/min, greutate 1250 kg, stare 

tehnică - în funcție, -, 10160 lei, 1930 lei; 3. Presă Abkant AB 3100x2 hidraulic, an PIF 2011, grosimea tablei 5,1 mm, lungime de lucru 

3100 mm, greutate 7524 kg, adâncimea de prelucrare 250 mm, stare tehnică - în funcție, -, 21384 lei, 4063 lei; 4. Presă Cemilustra 

(mașină de stanțat și tuns EKM - Ermaksan), an PIF 1990, presă mecanică cu excentric, volantă, poate perfora tabla de 2 mm, 155 

curse/min, masă de lucru 450 - 1600 mm și 310 - 900 mm, stare tehnică - în funcție, -, 2660 lei, 505 lei; 5. Cabină de vopsit, an PIF 2012, 

cabină manuală de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, dim. 6 x 4 x 2,5 m, stare tehnică - în funcție, -, 8580 lei, 1630 lei; 6. Mașină de 

frezat panouri MDF Netmak, an PIF 2010, dispozitiv de gravat, dim. masă 700 x 520 mm, folosește la gravat și frezat mecanic, stare 

tehnică - în funcție, -, 9867 lei, 1875 lei; 7. 2812 Mașină de gravat MDF, an PIF 2009, prevăzută cu pantograf, putere motor 2,2 Kw, stare 

tehnică - în funcție, -, 8309 lei, 1579 lei; 8. Autoturism Peugeot 206, an PIF 2005, serie șasiu VF32AKFWF44846905, greutate proprie 995 

kg, sarcină utilă 455 kg, nr. locuri 5, dimensiuni 3822 x 1673 x1435 mm, cilindree 1360 cmc, putere 55 kw/ 5500 rot/min, benzină, viteză 

max. 170 km/h, culoare alb, număr de înmatriculare DB51USI, stare tehnică - în funcție, -, 3956 lei, 752 lei; 9. Autoutilitară Renault 

Trafic, an PIF 1998, serie șasiu VF1F8ALA519399247, greutate proprie 1445 kg, sarcină utilă 925 kg, nr. locuri 3, dimensiuni 4500 x 1905 

x 2052 mm, cilindree 1870 cmc, putere 44 kw, motorină, viteză maximă 118 km/h, culoare roșu, număr înmatriculare DB56USI, stare 

tehnică - în funcție, -, 4471 lei, 849 lei; 10. Autoutilitară Iveco Dailly, an PIF 1996, serie șasiu ZCFC3561005128491, greutate proprie 

2330 kg, sarcină utilă 1650 kg, nr. locuri 3, dimensiuni 6000 x 2000 x 2680 mm, cilindree 2499 cmc, putere 60 kw, motorină, viteză 

maximă 110 km/h, culoare alb, număr înmatriculare DB21USI, fără ITP, stare tehnică - în conservare, -, 5265 lei, 1000 lei; Total: 75120 

lei, 14272 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 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 prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației; 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). 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la 

Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera 307 sau la telefon numărul 

0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Bîrlog Elena. Data afișări: 15.05.2017.
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indeplinirea conditiilor specifice); 3.Curri-
culum Vitae in format european; 4.Copia 
carnetului de munca, certificată pentru 
conformitate cu originalul, sau, dupa caz, o 
adeverinta care sa ateste vechimea in munca, 
in meserie si/sau in specialitatea studiilor; 5.
Declaratie pe proprie raspundere ca apli-
cantul nu are înscrieri în cazierul judiciar si 
fiscal; 6.Declaratie pe proprie raspundere prin 
care aplicantul va confirma ca nu a fost 
initiata si nici nu se afla in desfasurare o 
procedura de natură penala impotriva sa; 
7.Declaratie de consimtamant prin care 
candidatul este de acord cu utilizarea datelor 
sale in scopul procesului de recrutare si 
selectie; 8.Declarație privind neîncadrarea in 
situatia de conflict de interese. Declarațiile 
sunt disponibile pe pagina web a SC Recons 
SA Arad  www.reconsarad.ro. Dosarul se va 
depune in plic inchis cu mentiunea „Aplicatie 
pentru postul de Director General al SC 
Recons SA Arad” personal sau prin curier la 
adresa : Arad, Calea Iuliu Maniu FN. Plicu-
rile depuse dupa data de 15 iunie 2017, ora 
15.00 nu vor fi luate in considerare. Prezen-
tare societate: Societatea Comercială 
“Recons” SA Arad cu sediul în Arad B-dul 
Iuliu Maniu FN a fost înfiinţată în anul 1996 
prin reorganizarea Regiei Autonome de Locu-
ințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului 
Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 
114/27.11.1995 a CLM Arad. Societatea are ca 
obiect principal de activitate Lucrări de 
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezi-
dențiale. În anul 2014 prin Hotărârea Consi-
liului Local al Municipiului Arad nr. 146/30 
mai, S.C. Recons S.A. i-a fost delegată gesti-
unea prin atribuire directă a concesiunii 
serviciului comunitar de utilitate publică 
pentru administrarea, amenajarea, întreți-
nerea și exploatarea zonelor de agrement 
-Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal 
Arad. Tot în anul 2014 prin Hotărârea Consi-
liului Local al Municipiului Arad nr. 278/30 
septembrie, S.C. Recons S.A. a devenit opera-
torul serviciului comunitar de utilitatea 
publică pentru administrarea, întreținerea și 
exploatarea zonelor de parcare cu plată din 
Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și a 

activității de ridicare a vehiculelor, prin conce-
siune. Pentru mai multe informatii poate fi 
accesat siteul societatii SC Recons SA Arad  
www.reconsarad.ro. Obiectul de activitate al 
întreprinderii publice: Lucrări de construcții a 
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Rezul-
tate strategice asteptate a fi atinse in urmatorii 
4 (patru) ani: - inchirierea tuturor spatiilor 
comerciale aflate in proprietatea societatii; 
-creșterea numărului de clienți pentru sectorul 
constructii, instalatii și reparatii din cadrul 
societatii; -sustinerea investițiilor propuse de 
Municipiul Arad pentru modernizarea 
zonelor de agrement administrate; -identifi-
carea de soluții pentru optimizarea si eficien-
tizarea serviciului public de parcare cu plată și 
parcare rezidențială în Municipiul Arad; 
-creșterea gradului de satisfacție a utilizato-
rilor zonelor de agrement, respectiv creșterea 
adaptabilității serviciilor prestate la cerințele 
acestora; -creșterea gradului de satisfacție a 
utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și 
al sistemului de parcare rezidențială din 
Municipiul Arad, respectiv creșterea adapta-
bilității serviciilor prestate la cerințele aces-
tora. Conditii impuse pentru candidatii la 
functiile de Director General: -studii superi-
oare tehnice absolvite cu diploma de licenta 
sau, echivalenta; -vechime in specialitatea 
studiilor absolvite, de minim 5 ani în funcţie 
de administrare sau conducere; -experienţă în 
elaborarea și implementarea de strategii de 
dezvoltare, atragere de investiţii, modernizare, 
eficientizare a unor societăţi comerciale; 
-experienţă în Dezvoltarea Afacerilor/Mana-
gementul Activelor/consultanţă; -integritate, 
etică, profesionalism; -abilităţi de comunicare 
interpersonală; -cunoasterea limbii romana, 
scris si vorbit; -capacitate deplina de exercitiu; 
-experienta in activitatea de administrare /
management la societati private /publice sau 
institutii publice; -cetatenie romana, a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinând spatiului Economic Euro-
pean, si domiciliul in Romania; -nu a fost 
initiata si nici nu se afla in desfasurare o 
procedura de natura penala importiva lor si 
nu au înscrieri în cazierul judiciar; -nu au 
înscrieri în cazierul fiscal. Constituie avantaje: 

-Experienţă în conducerea societăţilor comer-
ciale de interes local; -Cunoștinţă de guver-
nanţă corporativă; -Implicare anterioară în 
negocieri; -Studii postuniversitare în 
construcţii ori administrarea afacerilor. 
Evaluarea /selectia candidatilor: -Dosarele de 
candidatura sunt evaluate in raport cu 
minimul de criterii stabilite pentru selectie, iar 
cele ce nu intrunesc minimul de criterii al 
profilului de candidat sunt respinse din lista 
lunga a candidatilor pentru pozitia de 
Director General; -Candidatii ramasi in lista 
scurtă dupa efectuarea verificarilor sunt 
supusi unei analize comparative, prin rapor-
tare la profilul postului. Comisia de selectie isi 
rezerva dreptul de a solicita candidatilor 
documente suplimentare fata de cele depuse 
in dosar; -Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li 
se comunică faptul ca pentru continuarea 
procedurii trebuie să depună în scris, la auto-
ritatea comitetul de nominalizare si remune-
rare, o declaraţia de intenţie, in termenul 
stabilit de catre comitetul de selectie; -Comi-
tetul de nominalizare si renumerare anali-
zeaza declaratia de intentie si integreaza 
rezultatele analizei in matricea profilului de 
candidat; -Selecţia finală a candidaţilor aflaţi 
în lista scurtă se face pe baza de interviu, 
organizat de către Consiliul de Administratie, 
în baza planului de interviu. În vederea orga-
nizării interviului se au în vedere următoarele: 
dosarul de candidatură, matricea profilului de 
candidat, declaraţia de intenţie a candida-
tului. -După finalizarea interviurilor Comi-
tetul de nominalizare si remunerare 
întocmește raportul pentru numirile finale, 
care include clasificarea candidaţilor cu moti-
varea acesteia. -Numirea directorului general 
de către Consiliul de Administraţie. Infor-
maţii suplimentare privind procesul de 
selecţie a Directorului General de la S.C. 
Recons S.A. Arad sunt disponibile pe pe 
pagina web a SC Recons SA Arad  www.
reconsarad.ro
 
l Consiliul local al comunei Berceni, judeţul 
Prahova, cu sediul în comuna Berceni, sat 
Berceni, Str. Prof. Voicu Ion, nr. 140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu prevederile art. 39 

(2) din HGR 611/04.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, scoate la 
concurs 4 (patru) posturi de funcţii publice 
vacante din aparatul de specialitate al Prima-
rului comunei Berceni, judeţul Prahova dupã 
cum urmeazã: 1. Un post de Inspector, clasa I, 
gradul profesional Superior în cadrul 
Compartimentului Urbanism, amenajarea 
teritoriului, sistematizare și peisagistică. 
Concursul va avea loc pe data de 14 iunie 
2017, ora 10.00, iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrătoare. Pentru funcția 
publică vacantă de execuție de Inspector, clasa 
I, grad profesional Superior, în cadrul 
Compartimentului Urbanism, amenajarea 
teritoriului, sistematizare și peisagistică, se vor 
avea în vedere următoarele: Condiții generale 
de participare: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul 
funcționarilor publici (R2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice: - sã 
aibă studii superioare de lungã durată absol-
vite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în 
domeniul urbanism, arhitectura, construcții și 
instalații pentru construcții, inginerie civilă și 
geodezică; -sa aibă cunostințe de operare pe 
calculator; -sa aibă vechime minimă de 9 ani 
in specialitatea studiilor absolvite cu profil 
urbanism, arhitectură, construcții și instalații 
pentru construcții, inginerie civică și geode-
zică. 2. Un post de Inspector, clasa I, grad 
profesional Debutant in cadrul Compartimen-
tului Urbanism, amenajarea teritoriului, siste-
matizare și peisagistică. Concursul va avea loc 
pe data de 14 iunie 2017, ora 10.00, iar inter-
viul va avea loc in maxim 5 zile lucrătoare. 
Pentru funcția publică vacantă de execuție de 
Inspector, clasa I, grad profesional Debutant 
în cadrul Compartimentului Urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistematizare și peisa-
gistică, se vor avea în vedere următoarele: 
Condiții generale de participare: Candidații 
trebuie să indeplinească condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - 
privind Statutul funcționarilor publici (R2), cu 
modificările și completările ulterioare; Condiții 
specifice: - sa aibă studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licență sau 
echivalentă în domeniul urbanism, arhitec-
tură, construcții și instalații pentru construcții, 
inginerie civilă și geodezică; - sa aibă cunos-
tințe de operare pe calculator. 3. Un post de 
Inspector, clasa I, gradul profesional Principal 
în cadrul compartimentului Cadastru, fond 
funciar, agricultură și protecția plantelor. 
Concursul va avea loc pe data de 14 iunie 
2017, ora 10.00, iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrãtoare. Pentru funcția 
publică vacantă de execuție de Inspector, clasa 
I, gradul profesional Principal, în cadrul 
Compartimentului de Cadastru, fond funciar, 
agricultura si protectia plantelor, se vor avea în 
vedere următoarele: Condiţii generale de 
participare: Candidaţii trebuie să îndepli-
neascã condiţiile generale prevăzute de art. 54 
din Legea 188/1999 - privind Statutul funcţio-
narilor publici (R2), cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice: - studii 
universitare de licențã absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă duratã 
agricole, de cadastru funciar, geodezie, topo-

grafie, măsurători terestre, administrație 
publică, absolvite cu diplomã de licenţã sau 
echivalentă; - să aibã cunosţinte de operare pe 
calculator; - să aibã o vechime minimă de 5 ani 
în specialitatea studiilor absolvite cu profil 
agricultură, cadastru sau topografie, masură-
tori terestre, administrație publică. 4. Un post 
de Inspector protecție civilă, clasa I, gradul 
profesional Debutant în cadrul compartimen-
tului de Protecție civilă și situații de urgență; 
Concursul va avea loc pe data de 14 iunie 
2017, ora 10.00, iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrătoare. Pentru funcția 
publică vacantă de execuție de Inspector, clasa 
I, gradul profesional Debutant, în cadrul 
Compartimentului de Protecție civilă și situații 
de urgență, se vor avea în vedere următoarele: 
Condiții generale de participare: Candidații 
trebuie să îndeplineasca condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - 
privind Statutul funcționarilor publici (R2), cu 
modificările și completările ulterioare; Condiţii 
specifice: - studii universitare de licenţã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii superioare de 
lungă durată în domeniul științe juridice, 
administrative, economice sau științe ingine-
rești, absolvite cu diplomă de licenţã sau echi-
valentă; - sa aibă cunoștințe de operare pe 
calculator. Dosarul de înscriere: Dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele documente, 
conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 
611/2008 - pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționa-
rilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare: - copia actului de identitate; - 
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 
la H.G. nr. 611/2008, modificată; - copiile 
diplomelor de studiu și ale altor acte care să 
ateste efectuarea unor specializări; - copia 
carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverința 
care să ateste vechimea în muncă și, după caz, 
în specialitate – număr pagini – unde este 
cazul; - cazierul judiciar (acesta poate fi înlo-
cuit cu o declarație pe propria răspundere, cu 
obligația de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul 
desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de 
5 zile lucrătoare de la data la care a fost 
declarat admis în urma selecției dosarelor, sub 
sancțiunea neemiterii actului administrativ de 
numire); - adeverință care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; - declarație pe 
propria răspundere sau adeverința care să 
ateste că nu a desfășurat activități de poliție 
politică; Actele prevăzute mai sus se prezintă 
în original, pentru a putea fi confruntate cu 
copiile acestora, în vederea certificãrii pentru 
conformitate de către secretarul comisiei de 
concurs. Formularele pentru participare la 
concurs se pot procura zilnic de la secretariatul 
de concurs și candidaţii pot depune dosarele 
de concurs în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, la 
secretariatul comisiei de concurs. Informaţii 
suplimentare la secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei comunei Berceni 
– Tel. 0244.470.216, 0244.470.588.

PRESTĂRI SERVICII
l Campania “Stiu care sunt drepturile 
mele”. Daca sunteti persoana juridica sau 
chiar  persoana fizica, trebuie sa stii care 

sunt drepturile tale juridice. Noi te ajutam! 
In 2017 sunt schimbari majore in legislatia 
din Romania. Va putem ajuta cu intelegerea 
legislatiei destul de stufoase si complexe. 
Campanie sustinuta de avocat Coltuc 
Marius. www.coltuc.ro; email: avocat@
coltuc.ro; Puteti sa scrieti pe whatsapp 
0745.150.894 

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă 3 camere, baie, bucătărie, teren  
în comuna Milcoiu, județul Vâlcea. Telefon: 
004915166224758.
 
l Vând casă modestă, cu grădină și curte, în 
Băile Olănești, str. T. Vladimirescu, nr 90. 
Preț și detalii la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren Poiana Brașov (Poiana mică) 2400 
mp 40/60. Lângă stână gaze, curent, intra-
vilan. 54 Euro/mp, discutabil. 0744.311.547 

DIVERSE
l Primăria Cârcea. Nr. 4111/12.05.2017. 
Anunţ prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială Cârcea, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 și 4 începând 
cu data de 17.05.2017, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Comunei Cârcea, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.
 
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitorului SC 
Stelaris L.T.D SRL, CIF: 16854620, 
J25/513/2004, dosar nr. 2258/101 anul 
2017-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 26.06.2017; 
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la 
10.07.2017; Termen pentru depunerea even-
tualelor contestații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar și pentru 
afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 
31.07.2017. Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL
 
l Munteanu Constantin Catalin, avand 
domiciliul  in municipiul Bucuresti, str. Sos. 
Oltenitei, sectorul 4, nr. 220, bloc 8, etaj 7, ap. 
48 titular al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale P+1E+M si 
functiuni complementare, amenajare circu-
latii, utilitati, localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T5, P18/8/11, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Urziceni. Nr. 188049/12.05.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În 

temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor 

Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și 

orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Soripesc Trans SRL, Movilița - 25 mai 

2017, ora 11.00: Rafturi lemn - preț pornire licitație 115 lei fără TVA; Vitrină orizontală Electra - preț 

pornire licitație 426 lei fără TVA; Vitrină verticală Arctic - preț pornire licitație 397 lei fără TVA; Ladă 

frigorifică Mondial - preț pornire licitație 373 lei fără TVA. 2. SC Marliv Cet SRL, Urziceni - 26 mai 2017, 

ora 11.00: Autoturism Peugeot Partner an 2007 - 411000 km - preț pornire licitație 6964 lei fără TVA; 

Masă cu frigidere și sertare - preț pornire licitație 23045 lei fără TVA; Scaune 120 buc. - preț pornire 

licitație 7440 lei fără TVA; Aragaz PC8G - preț pornire licitație 6054 lei fără TVA; Rețea termică 

Lamborghini Calore Gaster - preț pornire licitație 7383 lei fără TVA; Rețea electrică exterioară stâlpi și 

corpuri de iluminat - preț pornire licitație 7323 lei fără TVA; Echipament climatizare unitate exterioară 

Mitshubishi Electric PUH 10YD și Starway - preț pornire licitație 6104 lei fără TVA; Mașină de gătit cu 6 

focuri - preț pornire licitație 3044 lei fără TVA; 3. SC Duami Impex SRL, Ion Roată - 29 mai 2017 ora 

11.00: Autoturism Dacia 1310 Break, an 1998 - preț pornire licitație 1140 lei fără TVA. 4. Matei Nicolae 

Catalin, Fierbinți - 30 mai 2017, ora 11.00: Autoutilitară furgon Mitshubishi L300, an fabricație 1986 - 

preț pornire licitație 3909 lei fără TVA. 5. I.I. Matei Nicolae Catalin, Fierbinți - 31 mai 2017, ora 11.00: 

Autoturism Daewoo TF19Y Cielo, an fabricație 2001 - preț pornire licitație 4000 lei fără TVA. 6. SC PTK 

Design SRL, Fierbinți - 6 iunie 2017, ora 11.00: Autoturism BMW 560L NC51, an fabricație 2004 - preț 

pornire licitație 21749 lei fără TVA. 7. SC Tudor Trans SRL, Gârbovi - 07 iunie 2017, ora 11.00: 

Autoutilitară BC Autotractor Scania R144LA4X2NA460144L460, an fabricație 1999 - preț pornire 

licitație 27998 lei fără TVA. 8. Condrut Ana Maria, Urziceni - 08 iunie 2017, ora 11.00: Autoturism 

Peugeot 3008 an fabricație 2011 - preț pornire licitație 25490 lei. 9. Varlan Bican Florin Nicu, Manasia - 

09 iunie 2017, ora 11.00: Teren arabil extravilan în suprafață de 9300 mp, situat în Manasia, tarla 

217/1, parcela 3, CF 20857, nc 20857 - preț pornire licitație 14900 lei; Teren arabil extravilan în 

suprafață de 500 mp, situat în Manasia, tarla 490, parcela 7, CF 21428, nc 21428 - preț pornire licitație 

589 lei; Teren arabil extravilan în suprafață de 5900 mp, situat în Manasia, tarla 83/1, parcela 7, CF 

21431, nc 21431 - preț pornire licitație 11730 lei. 10. SC LZ Com SRL, Urziceni - 12 iunie 2017, ora 

11.00: Autoutilitară BA suprastructură deschisă Ford FMC6 STI258 Transit, an fabricație 2011 - preț 

pornire licitație 38179 lei fără TVA. 11. SC Redan Construct SRL, Jilavele - 13 iunie 2017, ora 11.00: 

Aparat sudură cap la cap Ritmo, model 250 - preț pornire licitație 13770 lei fără TVA. 12. SC Davio 

Grup SRL, Urziceni - 14 iunie 2017, ora 11.00: Autoutilitară BA suprastructură deschisă Volkswagen 7 

JO Transporter, an fabricație 2006 - preț pornire licitație 18387 lei fără TVA. Prețurile nu includ TVA. 

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

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

să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației la unitatea de trezorerie si contabilitate 

publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care 

îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

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

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecãtorească 

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

prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor 

art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Relații suplimentare se pot 

obține la telefon 0243.255110, 0243.255115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afișării: 

15.05.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 

Municipal Oltenița. Nr. 15119. Data: 12.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 

Licitația I - a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.J.F.P. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 

Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, 

tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 

cunoscut că în ziua de 26, luna mai, anul 2017, ora 10, în localitatea Oltenița, Bulevardul Republicii, 

Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, pro-      

prietate a debitorului SC Rotranscom Internațional SRL, cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, Județul 

Călărași, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 50, cod fiscal RO 30504875, dosar de executare nr. 1 din 2015: 

1. Autoutilitară MAN, 36253 lei; 2. Semiremorcă Schmitz, 10070 lei; Total: 46323 lei. Prețurile nu 

includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 19 %/ 

neimpozabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,    

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (ce se va vira în contul 

RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Calarasi - beneficiar A.J.F.P. 

Călărași, CUI 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane 

juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoane fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris , cel interesat poate introduce contestație la 

instanța judecătorească competentă , în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Proceura Fiscală, 

când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 

Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513.166, orele: 8.30 - 16.30.
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avizului Favorabil pentru PUZ-construire 
locuinte individuale P+1E+M. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr.11C din data 
de 16.08.2016. Observatii/comentariile si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
Manu, nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 12 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data de 
10.05.2017.
 
l Suvorov Florica, avand domiciliul in 
municipiul Bucuresti, str. Sos.Berceni, 
sectorul 4, nr.25, bloc 38, sc.A, etaj 9, 
a p . 2 6  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire ansamblu locuinte 
individuale P+1E+M si functiuni 
complementare, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T8, P23/15, LOT.1;2;3;4; 15/2/2, anunta 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citarii de obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locuinte indivi-
duale P+1E+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost discu-
tata in sedinta CATU-nr.11C din data de 
16.08.2016. Observatii/comentariile si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului, 
incepand cu data de 10.05.2017.
 
l Zane Petre Gabriel,  avand domiciliul  in 
municipiul Bucuresti, str.Ion Mihalache, 
sectorul 1, nr.35-37, bloc 101, sc.2, ap.28 
titular al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale P+1E+M si 
functiuni complementare, amenajare circu-
latii, utilitati,  localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T36, P103/38,39, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru PUZ-construire 
locuinte individuale P+1E+M. Documen-
tatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr. 11C din data 
de 16.08.2016. Observatii /comentariile si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str. Gheorghe 
Manu, nr. 18, sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data de 
10.05.2017.
 
l SC Valsercris Forest SRL, cu sediul social 
in localitatea Mandruloc, Com Vladimi-
rescu nr.242, judet Arad, CUI RO36956764, 
J02/83/2017,  mail dacian.badescu@gmail.
com, tel 0740115104, doreste sa obtina auto-
rizatie de mediu pentru activitati de 
“exploatare forestiera” CAEN 0220, activi-
tati ce se desfasoara la beneficiari si/sau in 
afara sediului, avand ca principalele faze ale 
procesului tehnologic: doborare busteni sau 
arbusti prin taiere, curatire de ramuri,  
incarcare si livrare catre beneficiari. Masu-
rile de protectie a factorilor de mediu sunt: 
Apa: Nu este cazul. Aer: Nu este cazul. Sol: 
Platforma betonata. Gestiunea deseurilor : 
Pubele. Observatiile publicului formulate in 

scris/informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN, COD 310132, 
telefon 0257/280.331 fax 0257/284.767, in 
timp de 10 zile lucratoare dupa data publi-
carii prezentului anunt.
 
l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Oraşul Târgu 
Frumos, Cuza Vodă, nr. 67, Târgu 
Frumos ,  jude ţu l  Ia ş i ,  t e l e fon : 
0232.710.906, fax: 0232.710.330, 
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.
ro.  Anunţ de participare pentru acor-
darea finanţărilor nerambursabile de 
la bugetul local pentru anul 2017 
-Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în 
localitatea Târgu Frumos, str.Cuza 
Vodă, nr.67, ca urmare a publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a VI-a, nr.80/28.04.2017 a Programului 
anual al finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al Oraşului 
Târgu Frumos pe anul 2017. Se face 
cunoscută intenția de a atribui 
contracte de finanțare nerambursabile 
din fonduri publice acordate de la 
bugetul local pentru anul 2017, prin 
Hotărârea Consi l iu lui  Local  a l 
O r a ş u l u i  T â r g u  F r u m o s 
nr.25/28.03.2017, privind aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pent ru  anu l  2017 ,  ş i  HCL nr. 
32/04.04.2017, privind aprobarea 
Programului anual, în acord cu preve-
derile Legii nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile. 
Pentru a putea participa la procedura 
privind atribuirea contractului de 
finanţare nerambursabilă, solicitanţii 
trebuie să fie persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop patrimo-
nial -asociaţii ori fundaţii constituite 
conform legii. Domeniile pentru care 
se acordă finanțare nerambursabilă: 
activități sportive de utilitate publică, 
activități sociale şi pentru domeniul 
culte. Suma disponibilă pentru finan-
țarea nerambursabilă a programului: 
190.000Lei, din care pentru: -activități 
sportive de utilitate publică: 70.000Lei; 
-activități sociale: 50.000Lei; -dome-
niul culte: 70.000Lei. Criteriile pe baza 
cărora se atribuie contractul de finan-
țare nerambursabilă: în conformitate 
cu prevederile Regulamentului privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local. Acesta 
poate fi accesat pe site-ul instituției: 
www.primariatgfrumos.ro. Data-li-
mită până la care solicitanții vor putea 
depune propunerile de proiecte prevă-
zută în regulament: 20 iunie 2017, ora 
16.00, la Secretariatul Primăriei 
Oraşului Târgu Frumos, strada Cuza 
Vodă, nr.67. Perioada de evaluare şi 
selecție a proiectelor: 21 iunie- 26 iunie 
2017. Comisia de evaluare şi selecție a 
proiectelor legal constituită va comu-
nica la încheierea procedurii de 
evaluare rezultatele evaluării în 
vederea încheierii contractelor de 
finanțare nerambursabilă.

SOMAŢII
l Somatie. Prezenta somatie este emisa 
in temeiul art.130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938 astfel cum s-a dispus prin 
Incheierea de sedinta din data de 
21.03.2017, cu privire la cererea inregis-
trata pe rolul Judecatoriei Lipova la data 
de 06.03.2017 in dosar nr. 471/250/2017 
formulata de petentii Brindus Mihaela, 
CNP: 2690506204391, Brindus Andrei-
Bogdan, CNP: 5030422450050, prin 
reprezentant legal Brindus Mihaela, si 
Brindus Briana-Andreea, CNP: 
6080708450033, prin reprezentant legal 
Brindus Mihaela, domiciliati in mun. 
Deva, Str.Inocentiu Micu Klein, nr.21, 
jud.Hunedoara, cu domiciliile procesuale 
alese la Cabinet Avocat Seran Bogdan 
Nicolae din mun. Arad, Str.I. Andreescu 
nr. 3, ap. 2, jud. Arad, pentru uzuca-
piune, cu termen de judecata la data de 
15.06.2017, au invocat dobandirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune, 
asupra parcelelor inscrise in CF nr 
300605 Sistarovat, avand top 300605, nr. 
tarla 156, parcela 1913/1 in suprafata de 
17.100mp, constituita din teren extra-
vilan, CF nr. 300828 Sistarovat, avand 
top 300828 nr.tarla 159 parcela 1953/57, 
in suprafata de 8.700 mp constituita din 
teren extravilan, CF nr.300599 Sistarovat 
avand top 300599, nr.tarla 155 parcela 
1903/37 in suprafata de 11.500 mp, 
constituita din teren extravilan CF 
nr.300598, Sistarovat, avand top 300598, 
nr.tarla 156, parcela 1913/8 in suprafata 
de 11.500 mp, constituita din teren extra-
vilan , CF nr.300601 Sistarovat avand nr. 
top 300601, nr. tarla 158, parcela 
1940/18, in suprafata de 23.100 mp, 
constituita din teren extravilan CF nr. 
300646 Sistarovat, avand nr.top 300646 
nr tarla 154, parcela 1869/7 in suprafata 
de 8.600 mp constituita din teren extra-
vilan si CF nr.300602 Sistarovat, avand 
top 300602, nr. tarla 142 parcela 1590/63 
in suprafata de 11.500 mp, constituita 
din teren extravilan, proprietar tabular 
Suciu Moise.

CITAŢII
l Bonceag Iuliana este citată pentru termenul 
din 17 mai 2017, în dosarul având ca obiect 
“divorţ”, nr. 5092/193/2016 al Judecătoriei 
Botoşani.
 
l Numita Liliana Bartelick cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Sighisoara, Str. Dumbravei nr. 
14 ap. 9, este citata in data de 18 septembrie 
2017, ora 8:45 la Judecatoria Sighisoara cu 
sediul in Sighisoara, Str. Justitiei nr. 3, 
Completul: Complet 1, Sala A, in calitate de 
parata in dosarul nr. 448/308/2017, pentru 
cauza: actiune in raspundere delictuala, recla-
manta fiind Ratiu Anca-Silvia.
 
l Vă aducem la cunoştinţă că pe rolul Judecă-
toriei Craiova se află dosarul nr.12745/215/2017 
având ca obiect declararea morţii prezumate a 
numitului Cîrneanu Dan, născut la data de 
21.01.1943 în comuna Bârca, judeţul Dolj, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Craiova, strada 
Siloz, nr. 61. Orice persoană care ar putea da 
informaţii pentru soluţionarea cererii este invi-
tată să le comunice instanţei.
 
l Se citează Wajid Khan, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 12335/288/2016, al Judecătoriei Rm. 
Vâlcea, având ca obiect divorț în contradictoriu 
cu reclamanta Garamia Mihaiela-Anghelina, 
pentru data de 20.06.2017.
 
l Reclamanta Tîlvîc Lenuța o citează pârâta 
Cornea Gabriela Luminița, cu CNP – 
2731224380881, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Brezoi, str. Panduri, nr. 64, județul Vâlcea, în 
dosar nr. 5981/288/2016 al Judecătoriei Rm. 
Vâlcea, pentru nulitate titlu de proprietate, 
pentru termenul din 27.06.2017. Judecata se va 
face în lipsă.
 
l Subscrisul Centrul Român Pentru Adminis-
trarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - 
CREDIDAM, cu sediul în Str. C.A. Rosetti, nr. 
34, sector 2, Bucureşti, reprezentat prin director 
general Ştefan Gheorghiu, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 46293/3/2016, aflat pe rolul 
Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, 
având ca obiect drepturile conexe datorate 
artiştilor interpreţi, cităm pârâta, Fashion 
Retail Solutions SRL, cu sediul social în Mun. 
Bucureşti, Bld. Theodor Pallady nr. 57, Corp 
A-T/4-13, Biroul nr. 2, et. 1, sector 3, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
numărul J40/2372/2012 CUI 29862357, să se 
prezinte la termenul de judecată din data de 
13.06.2017, cam. 252, PI 1, ora 08:30.

LICITAŢII
l Subscrisa S.C. Camand Impex S.R.L. - in 
insolventa, cu sediul in Resita, str. Caminelor, 
nr. 24, Jud. Caras - Severin, publica anuntul 
cu privirea la angajarea personalui de speciali-
tate - avocat, in vederea reprezentarii, redac-
tarii documentelor si formularii de aparari in 
dosarul nr. 845/115/2017, aflat pe rolul Tribu-
nalului Caras-Severin. Ofertele se depun la 
sediul ales al administratorului judiciar 
Darada Insolv I.P.U.R.L., desemnat prin 
Incheierea Civila nr. 29/JS/CC/07.05.2015, 
pronuntata de catre Tribunalul Caras-Severin 
in dosar nr. 1315/115/2015, din Resita, P-ta 1 
decembrie 1918, nr. 7,et. 2, ap. 21, Jud. Caras 
- Severin, pana la data de 22.05.2017, orele 
15.00.
 
l Consiliul Local al Comunei Ciorani, județul 
Prahova cu sediul în comuna Ciorani, satul 
Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, județul Prahova, 
tel/fax 0244/462025, email: contabilitate@
primariaciorani.ro, cod fiscal 2845648, organi-
zează la sediul său din comuna Ciorani, sat 
Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, județul Prahova, 
organizează licitație publică în vederea conce-
sionării a terenului în suprafață de 2,00 ha 
situat în T 6, P A 53 în scop agricol pentru 
construirea unor sere pentru producerea de 
legume la data de 31.05.2017, ora 10.00. Docu-
mentația poate fi procurată de la Registratura 
Primăriei Comunei Ciorani la prețul de 100 
lei, achitată la casieria Primăriei Comunei 
Ciorani. Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 29.05.2017. Data limită de depunere a 
ofertelor: 30.05.2017, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ciorani, 1 exemplar. Solu-
ționarea litigiilor se realizează conform preve-
derilor Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 actualizată de către secția de conten-
cios administrativ a Tribunalului Prahova, din 
Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, tel./fax:0244544781, 
email: tr-ph-contencios@just.ro .Relații la 
telefon 0244462025.
 
l Debitorul SC Sangria Com SRL -în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare: -Mijloace 
fixe (carmangerie) aparținând SC Sangria 
Com SRL -în faliment, prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare bun în parte este dimi-
nuat cu 50% față de prețul din Raportul de 
evaluare întocmit în aprilie 2016, exclusiv 
TVA, iar lista cu aceste bunuri poate fi obți-
nută de la lichidatorul judiciar. Prețul Caie-

tului de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA şi 
poate fi achitat cu OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la Ing 
Bank -Sucursala Dorobanți, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu Urse şi Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Participarea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul nr. 
RO77PIRB4211727014001000, deschis la 
Piraeus Bank România, Sucursala Panduri, 
până la data şi ora stabilită pentru şedința de 
licitație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației pentru bunul pentru care se 
licitează şi de achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini. Prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 29.05.2017, ora 
14.00 iar dacă acestea nu se adjudecă la 
aceasta dată, următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de:  05.06.2017, 12.06.2017, 
19.06.2017 şi  26.06.2017 ora 14.00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com.
 
l Debitorul Societatea de Construcții Poduri 
Arpom SA -în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: -Imobil (teren 1.609mp si constructii) 
situat în Timişul de Sus, județul Braşov. Prețul 
de pornire al licitației este de 20.000EURO, 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini este 
de 1.000 lei+TVA. –Dreptul litigious asupra 
imobilului –teren situat în str. Aeroportului 
FN, sector 1. Prețul de pornire al licitației este 
de 118.280 euro exclusiv TVA. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 1.000 lei+TVA. Prima 
şedință de licitație va avea loc în data de 
24.05.2017, ora 15:00. Dacă imobilele nu se 
adjudecă la această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor avea loc în data de: 31.05.2017, 
07.06.2017, 14.06.2017 şi 21.06.2017 ora 15:00, 
prețurile de pornire rămânând aceleaşi. Toate 
şedințele de licitație se vor desfăşura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Participarea la 
licitație este condiționată de consemnarea în 
contul nr. RO64BSEA0070000001758962 
deschis la Credit Agricole Bank, Sucursala 
Victoriei pe seama debitoarei ARPOM SA, 
până la data şi ora stabilită pentru desfăşu-
rarea licitației, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației şi de achiziționarea până 
la aceeaşi dată şi oră a Caietului de sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini poate fi achitat în 

contul  l ichidatorului  judic iar  nr. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
ING BANK -Sucursala Dorobanți sau în 
numerar la sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti, nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon/fax: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
 
l SC Auto Ro SRL, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie stocului de piese auto si bunuri 
mobile aflat in patrimoniul debitoarei si 
anume: amortizoare, set centura, axiale, 
discuri de frana, suport cutie de viteza, biele, 
cap bara, legatura axal, bara directie, bielete de 
directie, bielete reglabile, brate, bucse, pipe 
bielete, covorase, brate suspensie, placa 
ambreaj, pivoturi, placute de frana, saboti de 
frana, filtre, filtre aer, filtre pompe de ulei, 
filtre benzina, filtre pentru motor, fise bujii, 
furtune de frana, ornament de frana de levier, 
de antena, ornament banda, ornamente levier, 
set ochi pisica, set pedale, set tuning, huse, 
covorase, carpete, pentru diverse tipuri de 
autoturisme, la pretul de 232.207,20 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 20% din cel stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 23.05.2017, 30.05.2017, 07.06.2017, 
13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 11.07.2017, 
18.07.2017, 17.08.2017 si 13.09.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B. Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar cat si la telefon 0344104525.
 
l SC Auto Ro SRL, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: constructie C1 situata 
in Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, jud. 
Prahova, compusa din cladire depozit si admi-
nistrativ la pretul de 805.680 lei. Constructia 
C1, cu componenta mentionata mai sus, este 
edificata pe un teren concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 20% din cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 23.05.2017, 30.05.2017, 07.06.2017, 
13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 11.07.2017, 
18.07.2017, 17.08.2017 si 13.09.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B. Detalii suplimentare in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Compartiment Valorificare Bunuri. Anunț vânzare. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu valorifică prin vânzare 

directă, de la locul de depozitare (Zona Liberă Giurgiu), cantitatea 

de 585 tone nisip cuarțos, la prețul de 25 lei/to, inclusiv TVA, 

intrat, potrivit legii, în propietatea privată a statului, conform OG 

nr. 14/2007, republicată. Cantitatea de 585 tone nisip cuarțos se 

află în big-bax-uri de 1 to/fiecare, iar condiția de livrare este 

franco depozit Zona Liberă Giurgiu. Informații suplimentare se pot 

obține la telefon mobil nr. 0756091386 și nr. 0725505912 sau la 

sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartiment Valorificare Bunuri, șos. 

București nr. 12.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Compartiment de Comunicare, Relatii Publice și Mass-Media. Nr. 

134/11.05.2017. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

- Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, 

telefon 0244.407 710, fax 0244.593906, organizează în ziua de 

24.05.2017, orele 12.00, licitație publică în vederea încheierii 

contractului privind: Închirierea unui spațiu într-o clădire de 

birouri necesar pentru asigurarea funcționării în condiții cores-

punzătoare a structurilor subordonate Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești. Durata contractului: 5 ani. 

Detaliile privind licitația publică se găsesc la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20170511100934_6654l

icit.pdf
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l SC Auto Ro SRL, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: Teren intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71, compus din 
suprafata de 347 mp, inscrisa in CF nr. 5127 a 
localitatii Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii Comarnic, 
suprafata de 425 mp inscrisa in CF nr.1007 a 
localitatii Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu compo-
nenta mentionata mai sus se vinde la pretul de 
25.440 lei (fara TVA). Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 23.05.2017, 30.05.2017, 
07.06.2017, 13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 
11.07.2017, 18.07.2017, 17.08.2017 si 
13.09.2017, orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.
 
l SC Auto Ro SRL, societate aflata in fali-
ment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a urmatoarelor bunuri mobile aflate 
in patrimoniul debitoarei si anume: Fiat 
Doblo, nr. inmatriculare PH-12-VDB, an 
fabricatie 2006, la pretul de 7.120 lei (fara 
TVA), Iveco Daily, nr. inmatriculare 
PH-09-YMZ, an fabricatie 2004, la pretul de 
10.640 lei (fara TVA), Iveco Daily, nr. inmatri-
culare PH-08-ZCI, an fabricatie 2002, la 
pretul de 10.640 lei (fara TVA), Seat Altea nr. 
inmatriculare PH-13-YJY, an fabricatie 2005, 
la pretul de 12.480 lei (fara TVA), Seat Altea 
nr. inmatriculare PH-13-JNX, an fabricatie 
2005, la pretul de 13.200 lei (fara TVA), 
Volkswagen nr. inmatriculare PH-60-DAC, an 
fabricatie 2001, la pretul de 7.120 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 20% din cel stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 23.05.2017, 30.05.2017, 07.06.2017, 
13.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 11.07.2017, 
18.07.2017, 17.08.2017 si 13.09.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B. Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar cat si la telefon 0344104525.
 
l Primăria Municipiului Piatra Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice deschise 
în vederea vânzării: Bunului imobil –  teren 
intravilan, proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 747 mp., situat 
în str. Ozana  nr.27. Preţul de pornire la licitaţie 
este de  634.168 lei conform HCL nr. 321   din 
24.11.2016; Bunului imobil – teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 552 mp.,  situat în str. 
Gral Dăscălescu nr.2. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 200 euro/mp. conform HCL nr. 81 
din 30.03.2017; Licitatia va avea loc  pe data 
de 08.06.2017, ora 16,30, la sala de sedinta a 
Primăriei municipiului Piatra Neamt, cu 
sediul in str. Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile 
si depunerea ofertelor  se fac până la data de  
07.06. 2017 ora 16,30 inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra Neamţ , str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8 , Biroul Relaţii cu Publicul , 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări şi 
Transport- zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde 
se poate achiziţiona  şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 218991, interior 
122 , zilnic între orele 8,00 – 16,30.
 
l Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str.1 
Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel. 0254.511121, 
fax. 0254.511127, e-mail: primariauricani@
gmail.com, anunţă organizarea în data de 
29.05.2017, ora 14.00 la sediul sus menţionat a 
negocierii directe in vederea concesionarii: - 
unor spatii în suprafaţă de  40  mp din incinta 
UAMS Uricani în vederea deschiderii unui 
punct de colectare probe pentru analize medi-
cale. Documentaţia de atribuire, caietul de 
sarcini precum şi planurile de situaţie cu 
identificarea imobilul care se concesionează 
pot fi obţinute sau consultate la sediul Primă-
riei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, 
persoana de contact: Săvulescu Cristian 
Consilier Juridic. Costul documentaţiei de 
atribuire este de 200 lei. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este: 19.05.2017. Ofer-
tele se depun la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până la data de 
25.05.2017 ora 12.00. Ofertele se depun într-un 
singur exemplar original. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
29.05.2017, ora 14.00 Sala de Şedinţe a Primă-
riei Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. Acţi-
unea în justiţie pentru soluţionare litigiilor 
apărute se introduce la Secţia de Contencios 
administrativ  a Tribunalului Judeţean Hune-
doara din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, 

nr. 35, tel. 0254.211574; fax. 0254.216333, 
e-mail: lbenta@just.ro. Anunţul de licitaţie a 
fost transmis pentru publicare la data de 
11.05.2017.
 
l Primăria Comunei Negreşti, cu sediul în 
comuna Negreşti, DJ156A, nr.117, judeţul 
Neamţ, cod poştal: 617157, cod fiscal: 
17474424, tel./fax: 0233.246.944, organizează 
licitaţie publică deschisă, conform OUG 
nr.54/2006, în vederea concesionării teren 
păşune în suprafaţă de 34,6ha Lot Slatina 
Poiana, situat în extravilanul comunei 
Negreşti, judeţul Neamţ, din domeniul public 
al acesteia, în vederea întreţinerii prin păşunat. 
Documentaţia de atribuire privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii de concesio-
nare se achiziţionează de la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti la preţul de 50Lei. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100Lei şi se 
achită prin plată direct la casieria unităţii. 
Garanţia de participare este în cuantum de 
300Lei şi va fi achitată prin plată direct la 
casieria unităţii. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 29.05.2017, ora 16.00. Ofer-
tele vor fi transmise până la data de 
02.06.2017, ora 15.00, la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti, sat Negreşti, comuna 
Negreşti, judeţul Neamţ. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
06.06.2017, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti. Denumirea instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute: 
Tribunalul Neamţ, Secţia Contencios Admi-
nistativ şi Fiscal, b-dul Republicii, nr.16, locali-
tatea Piatra Neamţ, cod poştal: 610005, 
telefon: 0233.212.294, fax: 0233.235.655, 
e-mail: tribunal-neamt@iust.ro.
 
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Racovița -Consiliul Local Racovița, cu sediul 
în comuna Racovița, strada Calea Custura, nr. 
53, telefon: 0239.698.725, fax: 0239.698.791, 
CUI: 4342839, organizează, în condiţiile OUG 
nr. 54/2006, privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, şi a 
HG nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a acesteia, precum şi 
în baza prevederilor art.91 şi art.123 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, licitaţie publică în vederea conce-
sionării pe o perioadă de 5 ani a spațiului în 
suprafaţă de 78,42 mp amplasat în incinta 
clădirii Dispensar uman Racovița. Pot parti-
cipa la licitaţie persoane fizice sau juridice, 
române sau străine, care au ca obiect de activi-
tate Cabinet medical uman şi fac dovada 
achitării, prin chitanţă sau ordin de plată, 
pentru documentaţia de atribuire: 100 Lei. 
Persoanele interesate pot procura documen-
taţia de atribuire de la sediul Primăriei 
Comunei Racovița. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor referitoare la documentaţia 
de atribuire este 31 mai 2017, ora 13.00. Ofer-
tele vor fi depuse la Secretariatul Primăriei 
Racovița Judeţean Brăila până cel târziu în 
data de 06 iunie 2017, ora 13.00. Numărul de 
exemplare în care se depune oferta: 1 exem-
plar. Plicul exterior al ofertei va purta menţi-
unea numelui, adresa şi nr.de telefon al 
ofertantului. Licitaţia se va desfăşura la sediul 
Primăriei Com.Racovița, sala de şedințe, în 
data de 14 iunie 2017, ora 12.00. Soluţionarea 
litigiilor apărute pe parcursul desfăşurării 
procedurii de concesionare se realizează 
potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ a Tribuna-
lului Brăila. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 15 mai 2017.   
 
l „1.Informatii generale privind concedentul: 
denumirea -Orasul Rovinari, codul fiscal - 
5057520, adresa - str. Florilor, nr. 2, oras 
Rovinari, judetul Gorj, numarul de telefon - 
0253371011, fax - 0253371004 si adresa de 
e-mail a persoanei de contact - office@prima-
riarovinari.ro; 2. Informatii generale privind 
obiectul concesiunii: “Ștrandul Orașului 
Rovinari”, situat in intravilanul orasului 
Rovinari, inregistrat in domeniul public al 
orasului, aflat in administrarea Consiliului 
local Rovinari; 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau 
modalitatile prin care persoanele interesate 
pot intra in posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: prin e-mail sau letric, 
in urma unei cereri adresate concendentului; 
3.2. Denumirea si adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obtine un exemplar din documentatia 
de atribuire: Directia Administrare Patri-
moniu din cadrul Primariei Rovinari, cu 
sediul mentionat mai sus; 3.3. Costul si condi-
tiile de plata pentru obtinerea acestui exem-
plar, potrivit prevederilor Ordonantei de 
Urgenta a Guvernului nr. 54/2006: 10 lei 
achitati la casieria unitatii sau prin virament. 
3.4. Data limita pentru solicitarea clarifica-

rilor: 29.05.2017; 4. Informatii privind ofer-
tele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 
06.06.2017, ora 9.00; 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: adresa precizata mai 
sus; 4.3.Numarul de exemplare in care trebuie 
depusa fiecare oferta: 2 (doua); 5.Data si locul 
la care se va desfasura sedinta publica de 
deschidere a ofertelor: 06.06.2017, ora 9.10, la 
sediul concendentului - sala de sedinte; 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de e-mail a instantei 
competente in solutionarea litigiilor aparute si 
termenele pentru sesizarea instantei: Tribu-
nalul Gorj, Tg-Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 34, jud. Gorj; 7. Data transmiterii anun-
tului de licitatie catre institutiile abilitate, in 
vederea publicarii: 12.05.2017”.
 
l Orasul Rovinari, cu sediul in Rovinari, Str.
Florilor, nr.2, judetul Gorj, organizeaza in 
conformitate cu prevederile art.123 din Legea 
administratiei publice locale nr.125/2001, repu-
blicata, cu modificarile si completarile ulteri-
oare, licitatie publica in vederea concesionarii 
unui teren intravilan in suprafata de 1.000 mp, 
cu destinatie comerciala, respectiv pentru 
realizare: -Statie pentru distributia carburan-
tilor auto; -Skid GPL pentru distributia de gaz 
petrolier lichefiat; -Spalatorie auto; -Magazin 
pentru prezentare si desfacere diverse produse. 
Data licitatiei este 6 iunie 2017, ora 10.00, locul 
desfasurarii acesteia fiind la sediul Primariei 
Orasului Rovinari, mai sus mentionat. Taxa 
minimala de redeventa (de pornire la licitatie) 
este de 87 lei/luna. Oferta trebuie sa fie 
conforma cu caietul de sarcini al concesiunii, 
care poate fi procurat de la sediul Primariei 
Orasului Rovinari sau accesat pe site-ul www.
primariarovinari.ro si sa fie insotita de un 
studiu de fezabilitate, cuprinzand in mod obli-
gatoriu elementele tehnice necesare pentru 
caracterizarea functionalitatii si a capacitatii 
constructiei, a gradului de ocupare a terenului, 
precum si a celorlalte elemente cuprinse in 
certificatul de urbanism, care se obtine de la 
compartimentl Urbanism din cadrul Primariei 
Orasului Rovinari. Denumirea si adresa 
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obtine un exemplar din docu-
mentatia de atribuire, precum si orice alte 
informatii necesare: Directia Administrare 
Patrimoniu din cadrul Primariei Rovinari, cu 
sediul mentionat mai sus.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfă şi atestat ADR pe 
numele Urechescu Cristian-Claudiu. Se 
declară nule.
 
l Pierdut Legitimatie pentru transport urban 
in comun de suprafata gratuit, eliberata de 
DGASPC Arad, pentru Simniceanu Dan. O 
declar nula.
 
l Societatea Bravo Imobiliare Grup S.R.L., cu 
sediul în Oradea, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 
83/A, jud. Bihor, CUI RO19199541, 
J05/2344/2006, declar pierdut şi nul certificatul 
constatator al subscrisei emis pentru activitățile 
autorizate la terți de către ORC Bihor.
 
l Subsemnata Tanase Mariana, angajata a 
Primariei Municipiului Bucuresti, declar pier-
duta in data de 08.05.2017 legitimatia de 
serviciu emisa de catre Primaria Municipiului 
Bucuresti, valabila pana la 31.12.2017. Număr 
de contact 0754078695.
 
l Next Taxi Plus S.R.L., sediu str. Culturii nr. 
33, Bucureşti, C.U.I. 35612444, declară nulă 
ştampila rotundă cu nr. 3 a firmei.
 
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie Ministerul 
Public, nr. 589, Isar Irina.
 
l Declar pierdut şi nul atestat taxi seria CPTx 
nr. 0091275 eliberat de A.R.R. Bucureşti pe 
numele Dumitrache Traian.
 
l S.C. Grand Auto Taxi S.R.L. declară că a 
pierdut permisul de acces pentru activităţi 
transport persoane în regim de taxi autorizat la 
C.N.A.B./ A.I.H.C.B. pentru auto cu nr. de 
înmatriculare B-500-MRY. Se declară nul.
 
l Pierdut toate actele firmei GEN Pedro 
S.R.L.
 
l S.C. ZLE Best Autotransport S.R.L. cu 
sediul în Ilfov, com. Vidra, str. Notarului nr. 23, 
C.U.I. 33653227, declar pierdută casa marcat 
marca MICROSIF.
 
l PIERDUT CERTIFICAT AMBARCA-
ŢIUNE DE AGREMENT SERIA 18445, 
ÎNMATRICULATĂ SUB NUMĂRUL 0548 
BCZ AFERENT AMB FORWARD 520 
SERIE: ROPLAFW073F804, SM: 880895 PE 
NUMELE DE SC EXCLUS PROD SRL. ÎL 
DECLAR NUL.

ANUNȚURI


