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OFERTE SERVICIU
l Angajez angenţi securitate cu 
atestat, în zona Militari şi Calea 
Plevnei. 0736.376.237

l Strizo Sintetic angajează şi 
pregăteşte muncitori în domeniul 
aplicării de pardoseli epoxidice! 
Oferim: -pachet salarial atractiv, 
-munca în şantiere, atât în ţară, 
cât şi din străinătate, -contract de 
muncă pe termen lung, -cazare, 
diurnă şi transport asigurate. Vă 
aşteptăm CV-ul la adresa: office@
strizo.ro sau detalii la numărul de 
telefon: 0741.978.624.

l SC Nuclear Inginery SRL, cu 
sediul în Str.Atomiştilor, nr.409, 
Oraş Măgurele, Jud.Ilfov, telefon: 
021.457.44.28, Fax: 021.457.59.94, 
angajează (pentru punct de lucru 
din Str.Silvestru, nr.3, Sector 2, 
Bucureşti): Lucrător bucătărie 
(valabil şi pentru lucrători 
străini)- perioadă determinată 12 
luni; Femeie de serviciu- perioadă 
nedeterminată. CV-urile se depun 
la sediul societăţii sau la adresa de 
e-mail: office@nuclearinginery.eu 
până la data de 21.08.2017. Inter-
viul va avea loc în data de 
25.08.2017, ora 9.00. 

l Primăria Comunei Pianu, 
județul Alba, organizează la data 
de 25 august 2017, la sediul său, 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011,  concurs  pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
(vacante): 1.Denumirea postului: 
Inspector debutant -Funcționar în 
Centrul de informare turistică din 
Pianu de Jos -COR (4222)- post 
vacant contractual pe perioadă 
determinată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor (cerințe): -studii universi-
tare absolvite cu diplomăde 
licență. Vechime in specialitatea 
studiilor necesare ocuparii 
postului -nu se cere. 2.Denumirea 
postului: Muncitor calificat, 
gradul III -mecanic buldoexcava-
tor-şofer în Compartiment întreți-
nere (COR 834201) -post vacant 
contractual pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor (cerințe): -studii gene-
rale. -calificare pentru lucru pe 

buldoexcavator. -minim 6 luni 
experiență în lucru pe buldoexca-
vator. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: 
-Data de 25.08.2017, ora 10.00, 
Locul: la sediul primăriei comunei 
Pianu. Proba interviului:- Data va 
fi anunțată după proba scrisă, 
Locul: la sediul primăriei comunei 
Pianu. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 17 
august 2017 ora 15.00, la sediul 
Primăriei comunei Pianu, județul 
Alba. Date contact: loc.Pianu de 
Sus, str.Principală, nr.94, tel.: 
0258.761.111, interior 12. Infor-
mații suplimentare se pot obține 
de la Primăria Pianu şi de pe: 
www.primariapianu.ro.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, 
judeţul Sibiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Infirmieră 
Debutantă: 2 posturi, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 28.08.2017, ora 09.00, 
-Proba interviu în data de 
28.08.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -şcoală generală; 
-vechime -fără vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul RUNOS. Relatii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu 
şi Gabor Constanta, telefon: 
0269.230.260, interior 110, fax: 
0269.230.045, email: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Pediatrie 
Sibiu, cu sediul în localitatea 
Sibiu, str.Gheorghe Bariţiu, nr.1-3, 
judeţul Sibiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Registrator 
Medical :  1  post ,  conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 29.08.2017, ora 09.00, 

-Proba practică în data de 
31.08.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii; 
-vechime- fără vechime; -cunoş-
tinţe operare calculator. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a la sediul 
Spitalului Clinic de Pediatrie 
Sibiu, Biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Clinic de Pediatrie Sibiu, 
persoane de contact: Cujba Radu 
şi Gabor Constanta, telefon: 
0269.230.260, interior 110, fax: 
0269.230.045, email: pediatrie_
sibiu@yahoo.com.

l Primăria  munic ip iu lu i 
Râmnicu Sărat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea urmatoarelor  funcţii 
publice de execuţie vacante: - 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimen-
tului Încasare, Constatare, Debi-
tare si Amezi Persoane Fizice -    
Serviciul Impozite si Taxe Locale 
– Direcţia Economică – Aparatul 
de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. - 
Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimen-
tului Încasare, Constatare, Debi-
tare si Amezi Persoane Fizice -  
 Serviciul Impozite si Taxe Locale 
– Direcţia Economică – Aparatul 
de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. - 
Consilier, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimen-
tului Inspecţie Fiscală si Execu-
tări Silite Persoane Fizice -   
Serviciul Impozite şi Taxe Locale 
– Direcţia Economică – Aparatul 
de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. - 
referent, clasa III, grad profesi-
ona l  pr inc ipa l  în  cadru l 
Compartimentului Inspecţie 
Fiscală si  Executări Silite 
Persoane Fizice -  Serviciul Impo-
zite şi Taxe Locale – Direcţia 
Economică – Aparatul de specia-
litate al Primarului municipiului 
Râmnicu Sărat. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei muni-
cipiului Râmnicu Sărat în data de 

05.09.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă iar interviul în data de 
07.09.2017, ora 10. Condiţiile de 
participare, la concursul menţi-
onat mai sus, sunt cele prevăzute 
în  art.54 si 57 alin. (1), (2), (3), 
(4), (5) din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici republicată, actualizată. 
Aceste condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum şi pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat 
www.primariermsarat.ro. Dosa-
rele de înscriere la concurs  se pot 
depune în termen de 20 de zile de 
la data publicarii anunţului, la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţina în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute în art.49 din H.G. 
nr.611/2008, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561946. 

l Anunt Centrul National de 
Evaluare şi Examinare, cu sediul 
in localitatea Bucureşti, Str. G-ral 
Berthelot, nr 26, Sector.1 organi-
zeazã concurs pentru ocuparea a 
trei posturi contractuale vacante, 
dupa: Compartimentul Manage-
ment Și Relatii Publice -1 post 
consil ier IA, conform HG 
286/23.03.2011. Nivelul studiilor: 
studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungã durata 
absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta. Vechimea in 
specialitate: cinci ani in speciali-
tatea studiilor. Serviciul Evaluare 
Manuale si Achizitii -1 post consi-
l i e r  I A ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Nivelul studiilor: 
studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungã durata 
absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta. Vechimea in 
specialitate: cinci ani in speciali-
tatea studiilor. -1 post Expert II, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Nivelul studiilor: studii universi-
tare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superi-

oare de lungã durata absolvite cu 
diploma de licenta sau echiva-
lenta. Vechimea in specialitate: 
minim sase luni in specialitatea 
studiilor. Concursul se va desfa-
sura: - Proba scrisa in data de 25 
august 2017, ora 10.00 in sediul 
din localitatea Bucureşti, str. 
G-ral Berthelot, nr 26, sector 1. 
-Interviu in data de 29 august 
2017, ora 12.00 in sediul din loca-
litatea Bucureşti, Str. G-ral 
Berthelot, nr. 26, sector 1. Candi-
datii vor depune dosarele de 
participare la concurs in termen 
de 10 zile lucratoare de la publi-
carea anuntului in Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
Centrului National de Evaluare şi 
Examinare, cu sediul in locali-
tatea Bucureşti ,  str.  G-ral 
Berthelot, nr.26, sector 1, respectiv 
pana la data de 11.08.2017. 
Relatii suplimentare la sediul: 
Centrului National de Evaluare şi 
Examinare, cu sediul in locali-
tatea Bucureşti,  Str. G-ral 
Berthelot, nr. 26, Sector.1, 
persoana de contact: Ilincescu 
Carmina, telefon 021.314.44.11 
Director General Marian Șuta.

CITAȚII  
l Armeanca Vasile, in calitate de 
i n t i m a t  i n  d o s a r u l  n r. 
3724/301/2017 aflat pe rolul Jude-
catoriei Sector 3 Bucuresti, in 
contradictoriu cu BCR SA in 
calitate de contestatoare, este citat 
pentru termenul din data de 
24.08.2017, ora 08.30, camera 40, 
Complet C25 civil Judecatoria 
sector 3 Bucuresti.

l Numitul Boboc Gheorghe Sorin, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti, str.Aleea Stupilor, nr.3, 
bl.F9, sc.3, et.2, ap.33, sector 4, este 
citat la Judecătoria sectorului 4 
Bucureşti, pe data de 29 august 
2017, ora 9.00, la camera 222, 
Completul c1 civil şi azil (fond 
funciar), în calitate de pârât, în 
Dosarul nr.231/4/2017, în proces cu 
Boboc Gheorghe, în calitate de 
reclamant.

l Pârâta Roncea Daniela este 
citată la 12.09.2017, la Judecă-

toria Bălceşti, jud. Vâlcea, în dos.
nr. 74/185/2017, privind divorţ.

DIVERSE  
l Marka’S IPURL, în calitate de 
administrator judiciar al SC 
Tecno Creedil  SRL, CUI: 
28067345, J27/120/2011, cu sediul 
în Piatra Neamț, str Mărăței, nr 
10, bl S8, sc C, ap 41, jud Neamț, 
c o n f o r m  S e n t i n ț e i  c i v i l e 
371/F/14.07.2017, pronunţată de 
Tribunalul Neamț în dosarul 
786/103/2017 vă notifică privind 
Deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei a debitoarei. Creditorii 
trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală ţinând cont de 
termenele limită - pentru depu-
nerea cererilor de admitere a 
creanţelor la 28.08.2017, pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea 
t a b e l u l u i  p r e l i m i n a r 
15.09.2017,pentru definitivarea 
tabelului 10.10.2017. Data primei 
şedinţe a adunării creditorilor la 
22.09.2017 ora 12.00, la sediul 
administratorului judiciar cu 
ordinea de zi: Prezentarea 
stadiului procedurii, Alegerea 
comitetului creditorilor, desem-
narea preşedintelui acestuia, 
Confirmarea administratorului 
judiciar, stabilirea remuneraţiei 
acestuia. Adunarea generală a 
asociaților pentru desemnarea 
adminis tratorului  spec ia l 
-14.08.2017, orele 11.00, respectiv 
15.08.2017, în cazul în care nu se 
întruneşte cvorumul. Termenul 
pentru continuarea procedurii 
insolvenței a fost fixat la 
26.10.2017.

l Anunt prealabil privind 
afisarea publica a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ - teritoriala Marcu-
lesti din judetul Ialomita, anunta 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr. 1 incepand cu data 
de 07.08.2017, pe o perioada de 60 
de zile, la sediul Primariei Marcu-
lesti din Com. Marculesti, str. 
Dumitru N. Seceleanu, nr. 1, 
conform art. 14 alin (1) si (2) din 
Legea Cadastrului si a Publicitatii 
Imobiliare Nr. 7/1996, republicata, 

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

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

Municipal Fetești. Nr. 8667/28.07.2017. Anuntul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, 

luna 08, ziua 16. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că în ziua 16, luna 08, anul 2017, ora 10, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează 

licitație publică pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. Ceahlăului, Ans. 44 Parter, proprietate 

a debitorului UDROIU PAUL, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești, str. Florilor, nr. 7, bl. -, sc. -, apt. -, 

jud. Ialomița, cod de identificare fiscală, CNP 1710328103762: Denumirea bunurilor mobile, descriere 

sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 1) Autoturism M1, 

Hyundai MCT A5D11 Accent, nr. înmatriculare IL-72-ELI, anul fabricației 2008, Preț de pornire la 

licitație 9.375 lei, 19%. Bunul mobil susmenționat se află pe raza localității Fetești, jud. Ialomița. 

Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la al doilea termen. Prețul de 

pornire al licitației este de 9.375 lei, diminuat cu 25% din prețul de evaluare. 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 vinzarii la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 

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

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

dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 

stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 

introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 

sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015, republicată 

cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din Legea 207/2015 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 

silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la telefon numărul. 0243.364.750, interior 17.
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cu modificarile si completarile 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primariei 
si pe site-ul Agentiei Nationale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara.

l S.C. Schrot Solomon S.R.L. cu 
sediul în comuna Şiria, Sat. 
Şiria,Str. Avram Iancu, nr. 539, 
J u d .  A r a d ,  t e l e f o n / f a x : 
0740477329, doreşte să obţină 
autorizaţie de mediu pentru 
punctul de lucru din Com. ŞIRIA, 
Sat. ŞIRIA,Str. Avram Iancu, nr. 
539, Jud. Arad, unde se desfă-
şoară activităţile de: demontare 
(dezasamblare) maşinilor şi echi-
pamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor; - COD 
C.A.E.N. 3831 – în scopul livrării 
la beneficiar. Principalele faze ale 
procesului tehnologic sunt urmă-
toarele: - descărcare autovehicule 
pe platou; - achiziţionarea de 
diverse autovehicule avariate 
(piaţa internă şi piaţa externă); - 
dezmembrarea pe elemente 
componente; - sortarea elemen-
telor componente; - depozitarea în 
magazie pe rafturi; - vânzarea de 
piese; -măsurile de protecţie a 
factorilor de mediu; -apă – canali-
zare localitate; - sol – platformă 
betonată; - aer – nu este cazul. 
gestiune deşeuri: pubele, recipienţi 
metalici. Observaţiile publicului 
formulate în scris/informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei Pentru 
Protecţia Mediului Arad, Splaiul 
Mureş F.N., telefon – 0257/280996 
sau la 0257/280331, în timp de 
zece zile lucrătoare după data 
publicării prezentului anunţ.

l Subsemnatul Beleiu Constan-
tin-Ovidiu având domiciliul în 

oraşul Arad, str. Carol Davila nr. 
9-11, sc. A, ap.3, anunţă elabo-
rarea primei versiuni a planului 
“zonă locuinţe – faza PUZ” 
amplasat în Vladimirescu, cartier 
Europa, str.3, FN, jud. Arad şi 
declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza 
la sediul firmei BIA – Arh. Cioară 
Lucian, localitatea Arad, str. 
Muncii nr. 34, zilnic între orele 
10.30 – 12.30. Comentariile şi 
sugestiile se vor transmite în scris 
la sediul APM Arad, splaiul Mure-
şului nr. FN, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ultimului 
anunţ.

l Primaria Comunei Seitin 
anuntă elaborarea primei versiuni 
a planului/ programului  P.U.Z. 
zona centrala, şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului/ 
P.U.Z. zona centrala, str. Revolu-
tiei nr. 47, zilnic între arele 8,30 
-12. Comentariile şi sugestiile se 
vor transmite în scris la sediul  
APM Arad, Splaiul Muresului  
FN, jud. Arad, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ultimului  
anunt.  

l S.C. Smart Management Invest 
S.R.L. anunta publicului interest 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Extindere plat-
forme si circulatii auto in incinta” 
propus a fi amplasat in comuna 
Ghiroda, Calea Lugojului, nr 107, 
CF 408562 Ghiroda, nr. top 
408562, jud. Timis. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Timis, 
Municipiul Timisoara, B-dul Liviu 
Rebreanu nr. 18-18A si la sediul 
proiectantului: Timisoara, str. 
Iancu Flondor, nr. 4, jud. Timis, in 
zilele de luni - joi intre orele 8.00 – 
16:30, vineri intre orele 18:00 – 
14:00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Timis.

SOMAȚII  
l Judecatoria Lipova, prin inche-
ierea de sedinta din 18.07.2017 a 
dispus afisarea prezentei somatii 
la usa instantei, prin care infor-
meaza public ca petentii Ardelean 
V i r g i l - C o r n e l  C N P 
1690812020025, domiciliat in 
Arad, Aleea Hipocrat, bl. B1-4, sc. 
D, ap.12 si Rechitan Irina CNP 
2310109023616, domiciliata in 
localitatea Lalasint, nr. 305, 
comuna Barzava, jud.  Arad, au 
invocat dobandirea  dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
asupra parcelei inscrisa in CF 
nr.301466 Barzava (CF vechi 1433 
Lalasint, nr. top296/e, avand nr. 
top 301466, in suprafata de 1918 
mp. teren intravilan - curti 
constructii, proprietari tabulari 
Sauca Gheorghe si Sauca Maria. 
Cei interesati sunt invitatii sa faca 
opozitie cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 zile de la 
emiterea celei din urma publicatii 
se va trece la judecarea cererii’’. 
Termen de judecata; 12.10.2017

l Prin cererea inregistrata sub 
doar nr. 865/246/2017, petentii 
Rohnean Ioan cu domiciliul in 
Pincota, sat Maderat nr. 31, jud. 
Arad si Rohnean Maria cu domici-

liul in com. Baru, sat Petros nr. 
160A, jud. Hunedeoara prin 
mandatar Martis Liviu solicita sa 
se constate ca au dobandit dreptul 
de proprietate in cota de 1/1 parti, 
in devalmasie, respectiv in comu-
nitatea legala de bunuri asupra 
imobilului teren intravilan inscris 
in cartea funciara nr. 303365 
Pincota, CF vechi 2666 Maderat, 
identificat prin nr topografic 
118-119/b  ; 120- 121/a/1, teren 
intravilan in suprafata de 2158 
mp, prin uzucapiune de 20 de ani 
de la moartea proprietarilor tabu-
lari, defunctul Indreica Nica, 
decedat la data de 18.02.1982, 
defuncta Indreica Ana, decedata 
la data de 13.09.1977 si sa se 
dispuna inscrierea dreptului de 
proprietate al petentilor in cota de 
1/1 parti, in devalmasie, respectiv 
in comunitatea legala de bunuri, 
in cartea funciara, asupra imobi-
lului, pe titlu de uzucapiune. In 
urma aceteia sunt somati, in baza 
art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de 
indata sa ianinteze opozitie la 
Judecatoria Ineu doarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp 
de o luna la Tabla de afisare a 
Judecatoriei Ineu si la Primaria 
orasului Pincota.

CONVOCATOR  
l Societatea de caritate „Banatul 
Ortodox” Reşiţa. Convocator. 
Comitetul de administraţie al 
Societăţii de caritate „Banatul 
Ortodox” din Reşiţa, convocă 
adunarea generală a membrilor 
Societăţii la data de 14 august a. 

c., ora 9, la sediul din Reşiţa, str. 
Libertăţii, nr. 38, judeţul Caraş-Se-
verin, cu scopul dizolvării şi lichi-
dării Societăţii.  Preşedinte 
onorific, V. Petrica, Secretar, Petru 
Oprea. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator Consiliul de admi-
nistraţie al S.C. Iptana Transpro-
iect S.A., CUI 14163342, Nr. 
Înregistrare Registrul Comerţului 
J 4 0 / 7 5 7 1 / 2 0 0 1 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pentru ziua de 31 
august 2017, ora 14.00 la adresa 
punctului de lucru din: Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 6, et. 6, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 11 august 2017, consi-
derată ca dată de referinţă pentru 
această Adunare, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea încetării 
mandatului actualului Consiliu de 
administraţie, începând cu data de 
01.09.2017, urmare a cererilor de 
încetare a contractelor de adminis-
trare înregistrate la societate, 
alegerea unui nou Consiliu de 
administraţie format din trei 
membrii şi stabilirea remuneraţiei 
acestora. 2. Împuternicirea 
persoanei care va îndeplini orice 
act sau formalitate stabilită de lege 
pentru înregistrarea şi aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor AGA, 
inclusiv formalităţile de publicare 
şi înregistrare a acestora la Regis-
trul Comerţului sau orice altă 
instituţie publică. Dacă la prima 
convocare nu se întruneşte majori-
tatea conform Legii nr. 31/1990 şi 
Actului constitutiv, se convoacă a 
doua şedinţă AGA, la data de 01 
Septembrie 2017, ora 14.00, în 

acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Nominalizarea candidaţilor 
pentru posturile de administratori 
se realizează conform art. 137 1 
alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Lista 
cuprinzând informaţiile prevăzute 
de art. 117 alin. 6 din Legea nr. 
31/1990 se află la dispoziţia acţio-
narilor, la sediul societăţii. Acţio-
narii pot participa şi vota în 
adunarea generală prin reprezen-
tare, în baza unei împuterniciri 
acordate pentru această adunare 
generală. Acţionarii care nu au 
capacitate de exerciţiu, precum şi 
persoanele juridice pot fi reprezen-
taţi/ reprezentate prin reprezen-
tanţii lor legali care, la rândul lor, 
pot da altor persoane împuterni-
cire pentru respectiva adunare 
generală. Procurile vor fi depuse în 
original cu 48 de ore înainte de 
adunare.

l Administratorul Societăţii 
Tomatina C.A., Vlad Descultu 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Membrilor 
Cooperatori ai Societăţii Tomatina 
C.A., persoană juridică română, 
cu sediul în Snagov –Ciofliceni, 
Intrarea Traian 10, judeţul Ilfov, 
înregistrată în Registrul Comer-
ţului sub nr. C23/1/2014, cod fiscal 
RO 32876328, („Societatea”), 
pentru data de 18.08.2017, orele 
12.00, la sediul social al Societăţii. 
În cazul în care adunarea generală 
convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsa de 
cvorum, o a doua adunare gene-
rală se va ţine pe data de 
19.08.2017, ora 12.00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0724297592. Adunarea Generală 
Extraordinară se convoacă cu 

următoarea ordine de zi: 1. Înce-
tarea calităţii de membru coope-
rator prin excludere din Societate 
a lui  Valeriu Marcu, CNP 
1800824230910, domiciliat în sat 
Baloteşti (com. Baloteşti), str. 
Broscari 88, jud. Ilfov, legitimat cu 
CI seria nr. IF421938. 2. Diverse. 
Administrator Vlad Descultu.

LICITAȚII  
l Primăria municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării 
nr.139, cod fiscal 4652660, în 
conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al Munici-
p i u l u i  A l e x a n d r i a  n r. 
193/28.06.2017, organizează lici-
taţie publică pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 2.933,00 mp, 
aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe strada 
Alexandru Ghica, nr.207 bis. Lici-
taţia va avea loc în data de 
23.08.2017 orele 11:00 la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139, iar docu-
mentele necesare pentru inscrierea 
la licitatie se  primesc la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Alexandria, pânã  în preziua datei 
de  licitaţie, orele 16 :00. Documen-
taţia de licitaţie poate fi studiată şi 
achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu. Împotriva licitaţiei se poate 
face contestaţie in conditiile Legii 
554/2004, a contenciosului admi-
nistrativ, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Direcţia Patrimoniu din cadrul 
Primăriei municipiului Alexan-
dria, telefon 0247317732, int.132.

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

Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Număr de înregistrare ca 

operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. CM 07 143. Nr. 20588 din 24.07.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Iulie, ziua 24. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna august, 

ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, jud. Prahova, bd. București, nr. 39 A, Clădirea Hipodrom Office Center, et. 1, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC LACTA SA, CUI 1292426, prima licitație: a). Clădire în suprafață 

construită de 296.46 mp, cu destinația Magazie + bucătărie furaje, construită din cărămidă și zidărie, profile metalice, situată în 

localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C2, înscrisă în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț 

de pornire la licitație 27.654 lei (exclusiv TVA *); b). Clădire în suprafață construită de 706.80 mp, cu destinația Grajd Vaci lapte, 

construită din cărămidă și zidărie, profile metalice, situată în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C3, înscrisă în cartea 

Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț de pornire la licitație 64.841 lei (exclusiv TVA *); c). Clădire în suprafață 

construită de 217.60 mp, cu destinația Grajd viței construită din cărămidă și zidărie, profile metalice, situată în localitatea Năsturelu, județ 

Teleorman, nr. Cadastral 26-C4, înscrisă în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț de pornire la licitație 27.357 

lei (exclusiv TVA *); d). Clădire în suprafață construită de 537.60 mp, cu destinația Magazie furaje, construită din cărămidă și zidărie, 

profile metalice, situată în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C5, înscrisă în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, 

jud. Teleorman, având preț de pornire la licitație 68.664 lei (exclusiv TVA *); e). Puț forat, suprafață construită de 4.64 mp, cu destinația 

puț forat, situat în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C6, înscris în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. 

Teleorman, având preț de pornire la licitație 460 lei (exclusiv TVA *); f). Clădire în suprafață construită de 204 mp, cu destinația Padoc, și 

construită din profile metalice, fundație betonată, situată în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C7, înscris în cartea 

Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț de pornire la licitație 486 lei (exclusiv TVA *); g). Clădire în suprafață 

construită de 398.75 mp, cu destinația Fânar, construită din profile metalice, situată în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. 

Cadastral 26-C8, înscris în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț de pornire la licitație 16.613 lei (exclusiv 

TVA *); h). Clădire în suprafață construită de 219 mp, cu destinația Siloz Furaje, construită din cărămidă și zidărie, situată în localitatea 

Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C9, înscrisă în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț de pornire 

la licitație 2.805 lei (exclusiv TVA *); i). Clădire în suprafață construită de 1.750 mp, cu destinația Padoc, construită din profile metalice, 

situată în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26-C10, înscrisă în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, 

având preț de pornire la licitație 4.168 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; 

D.G.R.F.P. Ploiești, Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii, Întreprindere Individuală Nădrag Florin, CUI 29804739, prin B.E.J. Rodica 

Floriana Al - Mutairi, Alexandria, Act Administrativ nr. 2011, Încheierea din 17.05.2016; j). Teren intravilan în suprafață de 27.800, situat 

în localitatea Năsturelu, județ Teleorman, nr. Cadastral 26, înscris în cartea Funciară 20453, UAT Năsturelu, jud. Teleorman, având preț de 

pornire la licitație 269.642 lei (exclusiv TVA *), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; D.G.R.F.P. 

Ploiești, Administrația Pentru Contribuabili Mijlocii, Întreprindere Individuală Nădrag Florin, CUI 29804739, prin B.E.J. Rodica Floriana Al - 

Mutairi, Alexandria, Act Administrativ nr. 2011, Încheierea din 17.05.2016. 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 debito-

rul. 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: Vânzarea se va realiza 

sub forma de Ansamblului de Bunuri Imobile. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0244.700.930, int. 123. Data afișării: 01.08.2017.
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l Primăria municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării 
nr.139, cod fiscal 4652660, în 
conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al Munici-
p i u l u i  A l e x a n d r i a  n r. 
186/28.06.2017, organizează lici-
taţie publică pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 412,00 mp, 
aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe strada 
Dunarii, zona Fruleg. Licitaţia va 
avea loc în data de 23.08.2017 
orele 11:00 la sediul Primăriei 
Municipiului Alexandria, str. 
Dunării, nr. 139, iar documentele 
necesare pentru inscrierea la lici-
tatie se primesc la registratura 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, pânã în preziua datei de lici-
taţie, orele 16:00. Documentaţia de 
licitaţie poate fi studiată şi achizi-
ţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare Patri-
moniu. Împotriva licitaţiei se 
poate face contestaţie in conditiile 
Legii 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Direcţia Patrimoniu din cadrul 
Primăriei municipiului Alexan-
dria, telefon 0247317732, int.132.

l Primăria Municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării 
nr.139, cod fiscal 4652660, în 
conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al Munici-
p i u l u i  A l e x a n d r i a  n r. 
124/26.04.2017, organizeazã 
procedura de negociere directă în 
scopul concesionării unui  teren în 
suprafaţă de 5.925,00 mp., aparţi-
nând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, 
situat în strada Aleea Dimitrie 
Cantemir, nr.8. Perioada de conce-
sionare este de 49 ani. Începerea 
negocierii directe va avea loc la 
data de 24.08.2017, orele 11:00, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria,   iar ofertele se 
primesc la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria, pânã  în 
preziua datei de începere a negoci-
erii directe, orele 16:00, într-un 
singur exemplar în limba română. 
Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra 
cost, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, Serviciul Valo-
r i f i c a r e  P a t r i m o n i u ,  t e l . 
0247317732, int.  132,  fax. 
0247317728. Împotriva procedurii, 
până la momentul adjudecării, se 
va putea face contestaţie la Jude-
cătoria Alexandria (strada Inde-
pendenţei, nr.22, Alexandria). 
Soluţionarea litigiilor se realizează 
la Tribunalul Teleorman - Secţia 
Contencios Administrativ (strada 
Ion Creangă, nr.53, Alexandria). 
Clarificările privind procedura de 
negociere directă se pot obţine 
maxim până la data de 17.08.2017.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
SCR Best  Construct  SRL 
desemnat prin hotărârea din data 
de 27.09.2016, pronuntata in dosar 
nr. 32668/3/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
SCR Best  Construct  SRL, 
constand in autoturism Chevrolet 

Kalos, an fabricatie 2005, combus-
tibil Benzină, capacitate cilindrica 
1399 cm3, putere 69 kw, culoare 
roşu, 68172 kilometri, stare 
tehnica bună, in valoare totala de 
1.190 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 07.08.2017 ora 14.00, prin lici-
tatie publica. In cazul in care 
bunului nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 4 (patru) licitatii 
saptamanale,  în datele de 
14.08.2017, 21.08.2017, 28.08.2017 
şi 04.09.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, condi-
tiile de inscriere la licitatie precum 
si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona la sediul lichidatorului judi-
ciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l Debitorul SC Egea Prod SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Văleni, Nr. 31B, Județ Prahova, 
având suprafața de 289mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
30.350,00 Euro exclusiv TVA;  
2.Mijloace fixe în valoare de 
7.422,00 Lei. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobil "teren" aflat 
în proprietatea SC Egea Prod SRL 
este de 1000 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul de pornire al licitaților 
pentru imobil, reprezintă 25% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
din Raportul de evaluare; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe reprezintă 40% din 
valoarea de piață, prezentată în 
Raportul de evaluare pentru 
fiecare bun în parte iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 8 8 B I -
TR003010035250RO01 deschis la 
Veneto Banca S.P.C.A.  Ag. 
Ploieşti până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației;  -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini 
şi a Regulamentelor de licitație 
pentru proprietatea imobiliara şi 
mijloacele fixe de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru proprie-
tatea imobiliară şi mijloacele fixe, 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 10.08.2017 ora 
15:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi în 
data 24.08.2017; 07.09.2017; 
21.09.2017; 05.10.2017; 19.10.2017; 
02.11.2017; 16.11.2017 ora 15:00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 

judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare. cu un telefon în prea-
labil ,  dl .  Crist ian Ciocan, 
0753.999.028. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Floreal Construct SRL SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
INSOLV SPRL scoate la vânzare 
incepand cu data de 28.08.2017, 
ora 13.00 prin licitaţie publică 
proprietate imobiliara (teren-
3779mp si C1 si C2) situate in com 
Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, 
tarla 3, parcela F144, jud. Prahova 
la pretul de evaluare redus cu 60% 
(44.159,20 lei fara TVA). Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor 
fi reluate în zilele de 01.09.2017, 
07.09.2017, 13.09.2017 respectiv 
20.09.2017 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a tere-
nului intravilan in suprafata de 
1781 mp, situat in com. Brebu, 
T30, P A1703, jud. Prahova, 
inscris in Cartea funciara nr. 
22939 a com. Poiana Campina, la 
pretul total de 53.400 lei fara TVA. 
Terenul este situat intr-o zona 
rezidentiala, semicentrala, nu este 
imprejmuit, forma aproximativ 
regulata, accesul la proprietate se 
face pe un drum de servitute de 
trecere lat de 3 ml si lung de apro-
ximativ 78 ml. Daca cumparatorul 
este o societate neplatitoare de 
TVA, va opera taxarea inversa, iar 
pretul nu va fi purtator de TVA. 
Licitatia publica are loc in baza 
hotararilor Adunarilor Credito-
rilor din data de 19.12.2016 si 
27.07.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
04.08.2017, 08.08.2017, 10.08.2017, 
16.08.2017, 22.08.2017, 04.09.2017, 
07.09.2017, 11.09.2017, 18.09.2017 
si 25.09.2017 orele 12.00 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 S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
apar tamentu lu i  s i tua t  in 
Campina, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 24, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 12, 
jud. Prahova, compus din doua 
camere si dependinte cu o supra-
fata utila de 50,44 mp; pretul de 
pornire al licitatiei este de 103.180 
lei (pret nepurtator de TVA). Lici-
tatiile vor avea loc pe data de: 
03.08.2017, 07.08.2017, 09.08.2017, 
11.08.2017, 16.08.2017, 17.08.2017, 
18.08.2017, 22.08.2017, 23.08.2017 
si 01.09.2017 orele 12:15 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti strada 
Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab. 
7B. Conditiile de participare la 
licitatie sunt mentionate in caietul 

de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar, a carui valoare este de 
1000 lei (fara TVA). Relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil aflat in patrimoniul 
debitoarei, respectiv terenul intra-
vilan in suprafata de 9.996 mp 
situat in loc Secaria, Tarla 31, 
parcela F356, jud Prahova, la 
pretul de 12.045 lei (pret nepur-
tator de TVA). Terenul este înscris 
in cartea funciara. Licitatiile vor 
avea loc in data de: 03.08.2017, 
07.08.2017, 09.08.2017, 11.08.2017, 
16.08.2017, 17.08.2017, 18.08.2017, 
22 .08 .2017 ,  23 .08 .2017  s i 
01.09.2017 orele 12:15 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, strada 
Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et.7, cab. 
7B. Conditii de participare si 
relatii suplimentare la telefon 
0344104525.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Voineasa, cod 
fiscal: 2541690, adresa: Comuna 
Voineasa, Str.I.Gh. Duca, nr. 98, 
jud.Vâlcea, telefon: 0250.754.309, 
fax: 0250.754.310, e-mail: prvoi-
neasa@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: Spaţiu cu destinaţie 
de cabinet medical situat în 
clădire independentă cu regim de 
înălţime parter+1 etaj, Clădire 
Dispensar Medical, sat Voineasa, 
str.Mihai Eminescu, nr.7, Comuna 
Voineasa, Judeţul Vâlcea, în 
suprafaţă utilă de 6,30mp, supra-
faţă construită de 7,87mp. 3.
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentaţia de 
atribuire a fost întocmită în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.54/2006. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia de 
atribuire poate fi cumpărată, la 
cerere, de la Primăria Comunei 
Voineasa, sat Voineasa, Str.I.Gh. 
Duca, Nr.98, Jud.Vâlcea. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Voineasa, 
Str.I.Gh. Duca, Nr.98, Jud. Vâlcea. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006, privind 
regimul contractelor de conce-
siune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr.22/2007: 10Lei, achi-
tarea documentaţiei de atribuire 
la casieria Primăriei Comunei 
Voineasa, după care pe baza 
chitanţei se va elibera caietul de 
sarcini de la Compartimentul 
Secretariat. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
1 0 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 5 . 0 0 . 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 22.08.2017, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Voineasa, Sat Voineasa, Str.I.Gh. 

Duca ,  Nr.98 ,  Jud .Vâ lcea . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care 
este programată începerea proce-
durii de negociere directă: 
23.08.2017, ora 11.00. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea -Secţia a II-a 
Civilă, Contencios Administrativ 
şi Fiscal, situat în Municipiul Rm. 
Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei, 
nr.1, jud.Vâlcea, cod poştal: 
240175, telefon: 0250.739.120, fax: 
0250.732.207, e-mail: tribuna-
lul-valcea@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului negocierii către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.07.2017.

l Anunț de licitație privind 
concesionarea prin licitație publică 
a Taberelor şcolare Cerbul şi Vână-
torul. 1. Informații generale 
privind concedentul: Consiliul 
Județean Dâmbovița  cu sediul în 
Târgovişte, Piața Tricolorului nr.1, 
cod fiscal 4280205, telefon 
0245/207600, fax 0245/212230, 
e-mail: consjdb@cjd.ro, organi-
zează licitație publică pentru 
concesionarea prin licitație publică 
a Taberelor şcolare Cerbul şi Vână-
torul. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunurilor care urmează să fie 
concesionate: 2.1. Teren  în supra-
față 12.927 mp şi construcții în 
suprafață construită de 1.611 mp, 
Tabăra şcolară Cerbul, situate în 
comuna Moroeni, județul Dâmbo-
vița. 2.2. Teren  în suprafață 9.965 
mp şi construcții în suprafață 
construită de 1.140 mp, Tabăra 
şcolară Vânătorul, situate în 
comuna Moroeni, județul Dâmbo-
vița. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitare, de la sediul Consiliului 
Județean Dâmbovița, Direcția 
administrarea patrimoniului, etaj 
VII, camera 128. 3.2. Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea unui exemplar din docu-
mentația de atribuire, potrivit 
prevederilor Ordonanței de 
U r g e n ț ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006: Costul documentației 
de atribuire este de 300 lei şi se 
achită numerar la casieria Consi-
liului Județean Dâmbovița, sau 
p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO15TREZ2715006XXX 
000252, beneficiar Consiliul 
Județean Dâmbovița,  CUI 
4280205. 3.3. Valoarea garanției 
de participare: 3.400 lei. 3.4. 
Redevența minimă pentru 
pr imul  an  de  conces iune : 
68.056,11 lei. 3.5. Data – limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
18.08.2017, ora 1100. Răspunsul 
la clarificările solicitate va fi 
formulat într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească 2 zile 
lucrătoare de la primirea aces-
tora. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data – limită de 
depunere a ofertelor: 22.08.2017, 
ora 1100. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Consiliului Județean Dâmbo-
vița, parter, camera 24 şi vor 
respecta prevederile pct.4 din 

documentația de atribuire. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data, ora şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.08.2017, ora 1100, Consiliul 
Județean Dâmbovița, Piața Trico-
lorului nr.1, Sala Vlad Ţepeş, 
parter. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Dâmbovița – Secția Contencios 
Administrativ din Târgovişte, 
Calea Bucureşti, nr.3, telefon 
0245/612334, fax 0245/216622. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării în ziare la 
nivel naţional şi local şi Monitorul 
Oficial al României Partea a VI-a: 
01.08.2017. 8. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0245/207627, persoană de contact 
Popescu Eugen.

PIERDERI  
l Crăciun Cosmin – sat Drăcşani, 
comuna Drăcşenei, pierdut atestat 
marfă nr. 0373381000 şi atestat 
ADR nr. 084935. Le declar nule.

l Pierdute Card Tahograf si 
Atestat profesional transport 
Marfa si Persoane emise pe 
numele Bolboaca Florian. Le 
declar nule.

l  M i n d r e s c u  I l i a 
CNP1860222400012- a fost 
pierdut un act "certificat de pregă-
tire profesională" (CPC) cu seria 
0176501001. Rog contactaţi: 
0731.676.259.

l SC Crisned Transporte SRL-D, 
cu sediul în Mun.Bistriţa, strada 
Andrei Mureşanu, nr.93A, jud.
B i s t r i ţ a - N ă s ă u d ,  a v â n d 
J6/54/04.02.2013 şi CUI 31178491, 
declară pierdute şi nule certificatul 
de înregistrare cu seria B, 
nr.2706176, eliberat de ONRC 
Bistriţa Năsăud la data de 
06.02.2013, precum şi două certifi-
cate constatatoare pentru sediu şi 
în afara sediului, eliberate de 
ONRC Bistriţa Năsăud la data de 
06.02.2013.

l Pierdut cartelă tahograf pe 
numele Budică Ionel pe teritoriul 
Franţei. Se declară nulă.

l I.I. Dobre Alin Constantin cu 
sediu in com. Conţeşti, sat Mereni, 
jud. Dâmboviţa, strada Principală 
n r,  8 ,  C . U . I .  3 6 1 8 5 6 7 8 , 
F15/1013/2016, declar nul certifi-
catul de înregistrare cu seria B nr. 
3302322.

l Declar pierdut sigiliu M.A.I. 
29285 emis de D.G.P.M.B. pe 
numele Cristache Dumitru.

l Declar pierdut permis de 
conducere cu numărul 801292671 
emis de S.R.P.C.I.V. Bucureşti pe 
numele Apolzan Adrian.

l Pierdut atestat profesional CPI 
marfă eliberat de A.R.R. Mehe-
dinţi în anul 2017 pe numele 
Stănulescu Florin Bogdan. Se 
declară nul.

l Declar pierdut sau furat buletin 
de identitate seria BE nr. 068581 –
Bucureşti. Îl declar nul. 


