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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. 118576/31.08.2016. 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. I.I. Manolache Garofița Ion Roată, 12 
septembrie 2016, ora 11.00; Tractor MC Cormick C90max 2010, preț pornire licitație: 76802 lei, fără 
TVA; Plug Vogel & Noot LM 950 2010, preț pornire licitație: 14400 lei, fără TVA; Combină Laverda Rev 
200 2010, preț pornire licitație: 217070 lei, fără TVA. 2. I.I. Cazacu Valentina Ion Roată, 12 
septembrie 2016, ora 12.00; Tractor Case IH JX 95 2011, preț pornire licitație: 83550 lei, fără TVA; 
Grapa cu discuri V & N 2011, preț pornire licitație: 59550 lei, fără TVA. 3. SC Roata Vieții SRL Urziceni, 
13 septembrie 2016, ora 11.00; Mobilier și echipament bar, cuptoare, obiecte bucătărie, mobilier 
restaurant, case de marcat, mese billiard, uși metalice fixate în perete. Starea tehnică a bunurilor este 
degradată, preț pornire licitație: 8189 lei, fără TVA. 4. SC Zanfir Serv SRL Urziceni, 13 septembrie 
2016, ora 12.00; Accesorii pentru telefoane mobile (huse, carcase , baterii), preț pornire licitație: 
1858 lei fără TVA. 5. I.I. Barbulescu Elena Gabriela Sf. Gheorghe, 14 septembrie 2016, ora 11.00; 
Combină Claas Tucano 320, Germania 2011, preț pornire licitație: 281780 lei, fără TVA; Heder 5,4 
metri, nr. 71506548, Ungaria, preț pornire licitație: 27095 lei, fără TVA; Dispozitiv de rapiță 5,4 metri, 
Germania, preț pornire licitație: 33868 lei, fără TVA. 6. SC Peruaa - Servicii SRL Coșereni, 14 
septembrie 2016, ora 12.00; Lama zăpadă LSP 2200, preț pornire licitație: 2400 lei fără TVA. 7. SC 
Silvex Minu SRL Coșereni, 15 septembrie 2016, ora 11.00; Echipament erbicidat EIP-600, preț pornire 
licitație: 3525 lei, fără TVA; Echipament fertilizat MIC-50, preț pornire licitație: 2550 lei, fără TVA; 
Semănătoare SUP 29, preț pornire licitație: 1350 lei, fără TVA; Semănătoare SPA 8, preț pornire 
licitație: 9450 lei, fără TVA; Plug PP330, preț pornire licitație: 600 lei, fără TVA; Remorca tractor 7.5 t, 
preț pornire licitație: 3675 lei, fără TVA; Cultivator CPP 5, preț pornire licitație: 1125 lei, fără TVA; 
Presa baloti Welger, preț pornire licitație: 2250 lei fără TVA. 8. SC Carnicom SRL Coșereni, 16 
septembrie 2016, ora 11.00; Autoutilitară Mitsubishi L200, nr. identif: MMCJNKB40BD030193, preț 
pornire licitație: 34925 lei, fără TVA; Autoutilitară Ford Tranzit, nr. Identific: WFOLXXTTFL6Y12393, 
preț pornire licitație: 13563 lei, fără TVA; Stoc marfă erbicide, fungicide, insecticide, preț pornire 
licitație: 17376 lei, fără TVA. 9. SC Carnicom SRL Coșereni, 16 septembrie 2016, ora 12.00¸Teren 
arabil extravilan, în suprafață de 3900 mp, situat în localiatatea Coșereni, jud. Ialomița, tarlaua 268/1, 
parcela 3, nr. Cadastral 460, CF 20346, preț pornire licitație: 43383 lei. Nu se aplică 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 stabilita 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, la unitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 cunostință, 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 0243.255 110, 
0243.255.115, e-mail:  admin.urilafsx01.il@mfinante.ro. Data afișării: 31.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna septembrie, 
ziua 20. Licitația a IV – a. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna 09, anul 2016, ora 14.00, în localitatea 
Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație, următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Terra Construct Agregate SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Buturugeni, nr. 564, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 29600755: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *); Instalație contorizare apa, 285 lei; Stație sortare cu anexe, 108.650 lei; 
Barăci metalice, 3 buc., 2.210 lei. Total: 111.145 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din 2015 
privind Codul Fiscal. Bunul/ urile mobil/ e mai sus menționat/ e sunt/ nu sunt grevate de drepturi reale 
și privilegii ale altor creditori. 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 în ziua precedentă termenului de 
vânzare prin licitație următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. 
Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxa 
participare licitație 10%”); 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; pentru persoanele fizice 
străine, copie după actul de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele fiscale că nu are obligații 
fiscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și respectiv, la bugetul local, 
conform art. 250 ,alin. (4), lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; declarație 
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit, 
pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai 
sus menționată se depune în timpul programului de lucru numai la Registratura Serviciului Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, 
ofertanții 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 - 
261 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 procedură fiscală, când urmează să se ia masuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.270.520.

OFERTE SERVICIU
l S.C. Okt Transport angajează 
şofer categoria C pentru transport 
marfă extern, vorbitor de limba 
engleză sau germană, experienţă 
minim 7 ani. CV se trimit pe 
email: info@okttrans.nl

l Fruteria caută o persoană care 
să ne ajute la ambalarea, sortarea 
şi manevrarea lăzilor cu fructe. 
Depozitul este în zona Militari. 
Rugăm seriozitate! Program 
part-time de duminică până joi. 
Contact: 0721.739.262. 

l Firma distributie produse 
alimentare, zona Metro Voluntari, 
angajeaza operator calculator.
Program L-V,08-17.CV la 
mail:angajari@senic.ro

l Fabrica incaltaminte,banda 
noua angajeaza cusatoare,pregati-
toare, croitor si maistru, zona 
m e t r o u  C r a n g a s i . 
Telefon:0728847845

l Angajam vopsitor si sablator cu 
experienţă.Asteptam CV-ul dvs. 
pe adresa de e-mail: recrutari@
alpaccess.com. Relaţii la telefon: 
0344.141.445

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează pizzari şi ajutori 
pizzari.Salariu şi program atrac-
tive. Tel: 0760600060

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează şoferi livratori, zona 
sector_6. Tel:0760.600.060

l Comuna Beclean, cu sediul în 
localitatea Beclean, str.Principală, 
nr.196, judeţul Braşov, organizează 
concurs conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Consilier grad prin-
cipal -compartiment contabilitate: 
Număr posturi -1. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.10.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
06.10.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
ştiinţe economice sau administraţie 
publică; -vechime: minim 5 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; -cunoş-
tinţe operare calculator nivel 
mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Beclean. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Beclean, 
persoană de contact: Marinescu 
Elena, telefon: 0268.518.668.            

l Școala Postliceală Sanitară 
”Carol Davila” Târgovişte anunță 
organizarea concursului pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
didactice:  -un post -medic –titula-
rizare; -un post -psihologie –titula-
rizare; -un post -farmacist – 
titularizare; -un post -asistent 
medical generalist –titularizare; 
-un post -asistent medical de 
farmacie –titularizare. Înregis-
trarea cererilor se va face la secre-

tariatul unității şcolare din strada 
Justiției, nr.32, Târgovişte, în 
perioada 05.09.2016-27.09.2016, 
între orele 09.00-17.00. Date de 
contact: 0245/612.195. 

l Direcţia Fiscală Braşov , cu 
sediul în Braşov, Strada Doroban-
ţilor, nr.4 organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
vacante, de: 1 post de Inspector 
cls.I grad profesional debutant. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-  Proba scrisă în data de 
05.10.2016, ora 10:00; - Proba 
interviu în maxim 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1 
post de Inspector cls.I grad profe-
sional debutant. - să aibă studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiinţelor 
economice, juridice sau adminis-
trație publică; -vechimea în speci-
alitatea studiilor-  nu este 
necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcţiei Fiscale Braşov.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Fiscale Braşov, 
Secretariatul Comisiei de Concurs 
telefon 0268/474.440  interior 232.

l Primăria comunei Vaideeni, 
judeţul Vâlcea, cu sediul în locali-

tatea Vaideeni, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale de execuţie pe 
perioadă determinată, vacante, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, din cadrul Biroului 
implementări proiecte, după cum 
urmează: -3 posturi de consilieri, 
(calificare; cons.juridic, economist, 
alte specializări similare, toate cu 
licenţă); -3 posturi inspectori (cali-
ficare; ingineri, inspector, alte 
specializări similare, toate cu 
licenţă); -2 posturi referenţi, 
(studii medii cu diplomă). 
Concursul va consta din două 
probe -scris şi interviu- prima 
probă va avea loc în data de 23 
septembrie 2016, ora 10.00, iar 
interviul în data de 26 septembrie 
2016, ora 10.00. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor: a)are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e)are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f)îndeplineşte condiţiile 
de studii, fără vechime; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Dosarul de 
concurs va cuprinde obligatoriu: 
-cerere de înscriere; -copie act de 
identitate; -copiile documentelor 
care atestă nivelul studiilor; 
-cazier judiciar sau declaraţie pe 

propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; -adeverinţa 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Dosarele se vor 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la afişarea concursului, 
până în data de 15 septembrie 
2016, ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare se vor obţine de la doamna 
S t a t i e  I l e a n a ,  t e l e f o n 
0250.865.009.

l Institutul de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a funcţiei publice 
de execuţie vacante de consilier, 
gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului financi-
ar-contabilitate. Condiţiile speci-
fice prevăzute în fişa postului: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor economice;  -Vechime în 
specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: -. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti nr. 61, 
sector 1, Bucureşti în data de 04 
octombrie 2016, ora 10.00- proba 
scrisă. Interviul va fi stabilit ulte-
rior de către comisie, conform 
prevederilor legale, după perioada 
contestaţii lor.  Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
de zile de la publicarea anunţului. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solici-
tate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi 
afişate la sediul instituţiei.

l Anunt Consiliul local al 
comunei Cosereni,  judetul 
Ialomita organizeaza concurs in 
data de 12.10.2016 pentru 
ocuparea unui post de “consilier 
– Urbanism si Amenajare a Teri-

toriului”. Conditii:  - studii superi-
oare de lunga durata cu diploma 
de licenta; - cunostinte de utilizare 
a calculatorului;(Word, Excel) – 
nivel mediu; - limbi straine: 
Engleza – nivel mediu; - vechime 
– minim 5 ani; Actele necesare 
inscrierii la concurs: - formular de 
inscriere; - copia actului de identi-
tate; - copiile diplomelor de studii 
si alte acte care atesta efectuarea 
unor specializari; - copia carne-
tului de munca sau dupa caz, o 
adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca, si dupa caz, in speciali-
tatea ocuparii functiei publice; - 
cazier judiciar; - adeverinta de 
atestare a sanatatii; - declaratia pe 
propria raspundere sau adeve-
rinta care sa ateste ca nu a desfa-
surat activitati de politie politica. 
Termen limita de depunere a 
dosarelor 05.10.2016, orele 16.00. 
Proba scrisa  se va desfasura in 
data de 12.10.2016, orele 10.00 si 
interviul in data de 14.10.2016, 
orele 10.00. Bibliografia, formu-
larul de inscriere si relatii supli-
mentare se obtin la sediul 
Consiliului local Cosereni sau la 
tel.0243/318050.

l Primăria oraşului Sulina, 
judeţul Tulcea, cu sediul în Sulina, 
str. I, nr. 180, organizează concurs 
de recrutare în data de 14.09.2016, 
orele 1000 –  proba scrisă, pentru 
ocuparea uni post temporar 
vacant de asistent medical comu-
nitar, grad principal în cadrul 
Serviciului de sănătate publică- 
asistență medicală comunitară şi 
în unitățile de învățământ. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, şi condițiile specifice 
postului: specialitate studii absol-
vite, medicină generală, pediatrie, 
obstetrică-ginecologie, precum şi 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției de 
asistent medical- minimum 5 ani. 
Dosarele de concurs se vor depune 
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în perioada 01.09. – 07.09.2016 şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
selecţia dosarelor de înscriere va 
avea loc în perioada  08.09.2016, 
iar interviul se va susţine în 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Condiţiile 
de participare şi actele necesare 
înscrierii la concurs sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul 
Primăriei Sulina www.prima-
ria-sulina.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul instituţiei, la 
nr. de telefon: 0240543003.
 
l În conformitate cu prevederile 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011 şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.1.027 din 11 noiem-
brie 2014, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Harghita, cu sediul în 
municipiul Miercurea-Ciuc, str.
Tudor Vladimirescu, nr.34-36, 
judeţul Harghita, organizează 
concurs pentru încadrarea, cu 
recrutare din sursă externă, a unui 
număr de 3 posturi vacante de 
referent II -personal contractual, 
din cadrul unităţii. În vederea 
participării la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumu-
lativ condiţiile generale  conform 
art.3 din H.G. nr.286/2011 actua-
lizat şi să fie absolvenţi de studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat. 
Nu este necesară vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării posturilor. Înscrierea 
candidaţilor şi depunerea dosa-
relor de concurs se face la sediul 
I.P.J.Harghita, până la data de 
15.09.2016, iar până la data de 
30.09.2016 dosarul de înscriere va 
fi completat cu fişa de aptitudine 
în muncă. Concursul se va desfă-
şura la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Harghita şi va 
consta în următoarele etape 
succesive: proba practică în data 
de 05.10.2016, ora 15.00, proba 
scrisă în data de 10.10.2016, ora 
14.00 şi proba interviu în data de 
13.10.2016, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0266.205.112 şi pe site-ul: 
www.politiaharghita.ro, secţiunea 
Carieră.

l Direcţia Fiscală Braşov cu 
sediul în Braşov, strada Doroban-
ţilor, nr.4, organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării a 1 
post vacant, perioadă nedetermi-
nată: 1 post Șofer- Biroul Infor-
mare a Cetățenilor, Asigurare şi 
Supravegherea Asigurărilor. Data 
şi locul concursului: 03.10.2016 
ora 10.00 la sediul Direcţiei 
Fiscale Braşov, str. Dorobanţilor 
nr.4,  cam.18. Bibliografia stabilită 
pentru concurs va fi afişată la 
avizierul Direcţiei Fiscale Braşov. 
Condiții de participare: Condiții 
Generale Ocupării Postului: 
Pentru a participa la concursul de 
ocupare a posturilor candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de Art. 3 din anexă la 
H.G.R. numărul 286/2011, actua-

lizată. Condiții Specifice Ocupării 
Postului: -Studii generale/medii; 
-Vechime în muncă 5 ani. 
-Vechime minimă de 5 ani în 
conducerea de autovehicule; 
-Posesor al permisului de condu-
cere pentru categoria de vehicule 
B. Actele necesare pentru 
înscrierea la concurs: Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la Art.6 din    
Anexă la H.G.R. numărul 
286/2011 actualizată. În vederea 
participării la concursul pentru 
ocuparea posturilor de execuţie 
vacanţe, candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului, respectiv în perioadă 
01 septembrie- 10 septembrie 
2016. Concursul se desfăşoară în 
trei etape succesive după cum 
urmează: 1.Selecţia dosarelor de 
înscriere, pe baza îndeplinirii 
condiţiilor generale şi specifice de 
participare la concurs, se va 
realiza în data de 12 septembrie 
2016 ( în maxim 2 zile lucrătoare 
de la data expirării termenul de 
depunere al dosarelor), iar rezul-
tatul acesteia se va face prin 
menţionarea sintagmei "admis" 
sau "respins" , însoţită de motivul 
respingerii după caz.       Contesta-
ţiile cu privire la rezultatul selec-
ţiei dosarelor de înscriere se depun 
la Secretarul Comisiei de soluţio-
nare a contestaţiilor în maximum 
24 de ore de la afişarea rezulta-
telor selecţiei dosarelor. Comisia 
de soluţionare a contestaţiilor va 
comunica rezultatul contestaţiei 
prin afişare la sediul instituţiei, 
imediat după soluţionarea contes-
taţiei. 2.proba practică va avea loc 
în data de 03 octombrie ora 10:00 
, la sediul Direcţiei Fiscale Braşov 
cu sediul în Braşov, Strada Doro-
banţilor Nr 4, Judeţ Braşov. 
3.Interviul va avea loc în termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise: 
data şi ora susţinerii interviului se 
afişează odată cu rezultatul la 
proba scrisă la sediul Direcţiei 
fiscale Braşov din Strada Doro-
banţilor Nr 4. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Direcţiei Fiscale Braşov, Secretari-
atul Comisiei De Concurs telefon 
0268/474.440  interior 232.

l Municipiul Sighişoara, judeţul 
Mureş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice de execuţie 
vacante: 1. Inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul 
Compartimentului Resurse 
umane: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Știinţe admi-
nistrative (Administraţie publică) 
/ Știinţe juridice / Știinţe econo-
mice; - vechime: 9 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. 2. Consilier, clasa 
I, grad profesional asistent în 
cadrul  Compart imentulu i 
Domeniu public – Direcţia Admi-
nistrarea Patrimoniului: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: Știinţe administra-
tive (Administraţie publică) / 
Știinţe inginereşti / Știinţe econo-
mice; - vechime: 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice.  3. Consilier, clasa 
I, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului Spaţiu 
locativ – Direcţia Administrarea 
Patrimoniului: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: ştiinţe administrative 
(Administraţie publică) / Știinţe 
economice; - vechime: 1 an în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 4. 
Consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Biroului Juridic: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: Știinţe juridice; - 
vechime: 1 an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice. 5. Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în 
cadrul  Compart imentulu i 
Cultură, sport, învăţământ – 
Direcţia Relaţii publice şi comuni-
care: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Știinţe admi-
nistrative (Administraţie publică) 
/ Istorie / Studii culturale / 
Geografie (Geografia turismului); 
- cunoştinţe de oprerare PC – 
nivel mediu şi cunoştinţe de limba 
engleză sau germană - nivel 
avansat. 6. Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Relaţia cu 
presa şi societatea civilă – Direcţia 
Relaţii publice şi comunicare: - 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: 
Știinţe ale comunicării (Jurna-

lism, Comunicare şi relaţii 
publice) / Știinţe administrative 
(Administraţie publică) / Filologie; 
- vechime: 1 an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; - cunoştinţe de opre-
rare PC – nivel  mediu ş i 
cunoştinţe de limba engleză sau 
germană - nivel avansat. 7. Două 
posturi consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Relaţii cu 
publicul - CIC, Petiţii, Audienţe, 
Informaţii publice: - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: Știinţe administra-
tive (Administraţie publică) / 
Știinţe juridice/ Știinţe ale comu-
nicării (Comunicare şi relaţii 
publice); - vechime: 1 an în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice; - cunoştinţe 
de oprerare PC – nivel mediu şi 
cunoştinţe de limba engleză sau 
germană - nivel mediu. 8. Consi-
lier, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Biroului Achi-
ziţii accesare fonduri EU, mana-
gement  pro iecte :  -  s tudi i 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: Știinţe administra-
tive (Administraţie publică) / 
Știinţe juridice / Știinţe economice 
/ Știinţe inginereşti; - vechime: 9 
ani în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice. 9. 
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimen-
tului Monitorizare servicii de 
utilităţi publice - Serviciul Tehnic, 
investiţii-urmărire contracte, 
monitorizare servicii de utilităţi 
publice: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Știinţe ingine-
reşti / Știinţe administrative 
(Administraţie publică) / Știinţe 

economice; - vechime: 9 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 10. 
Referent de specialitate, clasa II, 
grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Tehnic, inves-
tiţii-urmărire contracte - Serviciul 
tehnic,  investiţ i i -urmărire 
contracte, monitorizare servicii de 
utilităţi publice: - studii superioare 
de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă în domeniul: Știinţe ingi-
nereşti; - vechime: 8 luni în specia-
l i ta tea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice; 
Concursul se organizează la sediul 
Municipiului Sighişoara, Str. 
Muzeului nr. 7, judeţ Mureş, 
astfel: - proba suplimentară: 
03.10.2016, ora 9,00; - proba 
scrisă: 03.10.2016, ora 11,00; - 
interviul: 05.10.2016, ora 13,00. 
Data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României–partea a III-a. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată  pr in  H.G.  nr. 
1173/2008. Bibliografia se afişează 
la sediul Municipiului Sighişoara 
şi pe site-ul Municipiului Sighi-
şoara www.sighisoara.org.ro. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Municipiului 
Sighişoara sau la telefon: 0265-
771280.”

CITAȚII  
l Citez pe Florea Ștefan la Jude-
cătoria Turnu-Măgurele, jud.
Teleorman pentru ziua de 
01.09.2016, ora 8.30, având proces 
de partaj judiciar cu reclamanta 
Florea Ștefania în dosarul 
nr.1173/329/2015*.

l Istrate Constantin cu ultimul 
domiciliu cunoscut in comuna 
Brazi, sat Brazii de Sus, str. Lale-
lelor nr. 42, jud. Prahova, este citat 
pentru data de 21.09.2016 la 

Judecatoria Ploiesti, la sala 7, ora 
8.30 in dosar nr. 18857/281/2015 
avand ca obiect divort.

l Buru Cornelia Georgeta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc 
M4, scara E, apartamentul 3, jud. 
Argeş este chemată la Tribunalul 
Argeş, Secţia Civilă, Sala 2, 
completul C3 APEL CIVIL 
NCPC, în ziua de 28 septembrie 
2016, ora 09:00, în dosarul cu nr. 
12205/280/2007*, în calitate de 
intimată, în proces cu Oprescu 
Nicolae, Oprescu Elena, Radu 
Arthur Cornel Nubiu, Boşneag 
Nicoleta Adriana, pentru Apel 
-obligaţie de a face. 

l Judecatoria Iasi, Complet 37, 
dosar 34650/245/2012, avand ca 
obiect succesiune - iesire indivi-
ziune, numitii Spiridon Mariea, 
loc. Constanta, bvd. Alexandru 
Lapusneanu nr. 193, Giosan 
Elena, loc. Campulung Moldove-
nesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomi-
rescu Aglaia, loc.  Pitesti, bvd 
Petrochimistilor, bl. B21, Dobos 
Eugenia, loc. Timisoara, str. 
Silistra nr. 7, Dobos Felicia, Dobos 
Viorel, Ruja Iuliana, com. Andrie-
seni, jud. Iasi, se citeaza pentru 
termenul din 23 septembrie 2016, 
ora 8.30.

l Se citeaza paratul Dumitrascu 
I.Cristian cu ultimul domiciliu 
cunoscut in mun. Ploiesti, str. 
Cameliei, nr.8A, bl.46A, sc.B, et.4, 
ap.37, jud. Prahova, în proces cu 
Dumitrascu Nicolae Florin si 
Voda Artemiza, în dosarul nr. 
11568/200/2015, al Judecătoriei 
Buzău, cu termen de judecată la 
data de 09.09.2016, ora 9.00, 
având ca obiect „constatare cali-
tate de unici mostenitori si partaj 
succesoral”.

DIVERSE  
l S.C.Green City Wash SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
depuneri solicitării de emitere a 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu . Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Help Plant Sud - Est SRL 
(licitația a III - a). Anul 2016, luna 09, ziua 21, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 21, luna 09, anul 2016, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri 
imobile, proprietatea debitorului SC Help Plant Sud - Est SRL, cu domiciliul fiscal în comuna Lungulețu, 
Nr. 1239, județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală 29638024: Denumire bunuri imobile - 
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, lei, (exclusiv TVA); Teren extravilan, 
suprafață de 83.600 mp; nr. cadastral 740; C.F. nr. 30030, situat în extravilanul comunei Găiseni, 
Județul Giurgiu, 22.550 lei. Total: 22.550 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației ((inclusiv TVA) în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la 
Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”); 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; pentru persoanele străine, copie după actul de identitate/ pașaport; 
dovada emisă de organele fiscale, că nu are obligații fiscale restante (bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate și respectiv,la bugetul local) conform art.250, alin.(4), lit I) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că 
nu participă la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectare prevederilor art. 250, 
alin. (9). Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai sus menționată se depune în timpul orelor 
de program, numai la Registratura Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în Județul Giurgiu, 
Oraș Bolintin Vale, Str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții 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 - 261 din Legea nr. 207/2015, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea nr. 207/2015, 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 0246.270.520; persoană de contact: Ilie Iacob.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 15222110. Nr. 
75696 din 31.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 20.09.2016, ora 
10.00: Teren extravilan, fără construcții speciale, în suprafață de 
5000 mp, situat în localitatea Măneciu Ungureni, zona Lacul de 
acumulare, punct Plaietu, tarla 71, parcela F 962/3, județ 
Prahova, identificat cu nr. cadastral 1079, înscris în cartea 
funciară sub nr. 4015. Prețul de pornire al licitației este de 
104.006 lei, exclusiv TVA anunțul nr. /31.08.2016, poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.283.006, persoană de contact: Vilsan Liliana. Data 
afișării: 01.09.2016.
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autor izaţ ie i  de  mediu,  la 
A.P.M.Ilfov pentru activitatea de 
întreţinere şi reparare autovehi-
cule, cod CAEN 4520, care desfă-
şoară la sediul secundar din mun.
Bucureşti, str.Liviu Rebreanu, în 
incinta Mall-ului Park Lake. 
Informaţii privind impactul 
asupra mediului al activităţii 
pentru care se solicită autorizaţia 
de mediu pot fi consultate zilnic, 
de luni până vineri între orele 
08.00-14.00 la sediul A.P.M. 
Observaţiile, sugestiile şi/sau 
propunerile publicului se primesc 
în scris la sediul A.P.M.Ilfov.

l Societatea S.C. Petromar 
Station S.R.L. titular al activităţii 
Comerţ cu ridicata al combustibi-
lilor solizi, lichizi şi gazoşi şi al 
produselor derivate, la adresa Str. 
I.C. Brătianu nr. 176, com. 
Brăneşti, jud. Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru activitate. 
Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activi-
tăţii pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov, Str. Lacul Morii nr.1, 
Sector 6, Bucureşti, tel./fax 
430.15.23, 430.14.02 în zilele de 
luni- joi între orele 9-13. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE  
l Domnul Panait Dragoş- Cris-
tian, în calitate de administrator 
unic al societăţii OPERATIVE 
STEAKHOUSE Group S.A., cu 
sediul în Bucureşti, str. Gârlei 
nr.30A, Sector 1, J40/4308/1996, 
C.U.I. 8564358, în temeiul legii 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, precum 
şi cele ale Actului Constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor în data de 03.10.2016, ora 
10.00, la sediul societăţii din 
Bucureşti, str. Gârlei nr.30 A, 
Sector 1, cu următoarea Ordine de 
Zi: 1. Aprobări: 1.1. se aprobă 
bilanţul contabil al societăţii din 
data de 31.12.2015, în condiţiile 
legii. Astfel, rezultatele econo-
mic-financiare aferente exerci-
ţiului fiscal aferent anului 2015 
sunt următoarele: Venituri totale: 
4.468.980 RON; Cheltuieli totale: 
6.831.087 RON;
Pierdere brută: 2.362.107 RON; 
Impozit pe profit: 0 RON; Pier-
dere netă: 2.362.107 RON. 1.2. 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor aprobă Bilanţul 
contabil la data de 31.12.2015, a 
Contului de profit şi pierdere, a 
notelor exlicative şi a raportului 
de gestiune al administratorului, 

în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi cu regulamentul de 
ordine interioară contabilă al 
societăţii, am procedat la inventa-
rierea bunurilor ce fac parte din 
patrimoniul societăţii şi am 
constat că acestea au fost înstrăi-
nate pe parcursul anului financiar 
2015. Odată cu aceste constatări 
s-a efectuat şi inventarierea 
mărfurilor aflate pe stoc, reieşind 
din aceasta că datele scriptice 
înregistrate în contabilitatea socie-
tăţii corespund cu constatările 
faptice efectuate pe teren. Pier-
derea anului 2015 în valoare de 
2.220.41 lei va fi recuperată în anii 
următori conform legislaţiei în 
vigoare. Acţiunile vor fi înmânate 
dlui administrator Dragos Panait, 
şi vor fi depuse în seiful Operative 
Steakhouse Group S.A., la sediul 
firmei situat în Bucureşti, str. 
Gârlei nr.30 A, Sector 1, în 
vederea dovedirii calităţii de acţi-
onar, cu cel puţin 5 zile înainte de 
adunarea acţionarilor, în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 123 din 
legea 31/1990.

l Convocare: (completare ordine 
de zi): I. Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. ECO-ROM Amba-
laje S.A. (denumită în continuare 
“Societatea”), persoană juridică 
cu sediul în Bucureşti, Bd. 1 Mai 
nr. 53, Pavilion Administrativ, etaj 
7, sector 6, înmatriculată la 
O.R.C.-T.B. cu nr. J40/16060/2003, 
Cod Unic de Înregistrare: RO 
15944252, la solicitarea acţiona-
rului– Bergenbier S.A.  formulată 
în temeiul art. 117 indice 1  din 
Legea nr. 31/1990 privind societă-
ţile comerciale, republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, decide completarea ordinii 
de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor din data 
de 21.09.2016 (conform anunţului 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IVa) cu urmă-
toarele:
3. Aprobarea cesionării de către 
Bergenbier a Acţiunilor Bergen-
bier deţinute în cadrul Eco-Rom 
Ambalaje de către ceilalţi acţio-
nari ai Eco-Rom Ambalaje, mai 
precis a unui număr de 8396 de 
acţiuni cu o valoare nominală de 
4,00 lei fiecare, reprezentând o 
cotă de participare de 8,3333% la 
capitalul social al Eco-Rom 
Ambalaje, la un preţ total al cesi-
unii de 839,6 lei, reprezentând 
suma de 0,1 lei /acţiune, pentru un 
număr de 8396 acţiuni, cu respec-
tarea dispoziţiilor Art. 10.2 din 
Actul Constitutiv. 4. În cazul în 
care exercitarea sau neexercitarea 
dreptului de preferinţă de către 
acţionarii Societăţii la achiziţio-
narea Acţiunilor Bergenbier 
acordat conform Art. 10.1 şi Art. 

10.2 din Actul Constitutiv nu 
acoperă achiziţionarea de către 
ceilalţi acţionari ai Societăţii a 
întregului pachet al Acţiunilor 
Bergenbier, aprobarea dobândirii 
de către Societate a tuturor Acţiu-
nilor Bergenbier, adică a unui 
număr total de 8396 acţiuni, la o 
valoare contabilă de 4 lei/acţiune, 
reprezentând o valoare totală de 
33.584 lei. 5. În cazul în care este 
aplicabilă situaţia menţionată la 
punctul 4 de mai sus, aprobarea 
anulării Acţiunilor Bergenbier, 
precum şi reducerea corespunză-
toare a capitalului social al 
Eco-Rom Ambalaje cu valoarea 
de 33.584 lei, rezultând un capital 
social redus al Eco-Rom Ambalaje 
în valoare totală de 369.424 lei. 
Bucureşti, 31.08.2016. Consiliul 
de Administraţie al S.C. Eco-Rom 
Ambalaje S.A., Preşedinte, Calin- 
Bogdan Ureche.

LICITAȚII  
l Unitatea Militară 0908 Iaşi cu 
sediul în Iaşi, bulevardul Poitiers, 
nr 18-22, județul Iaşi, vinde prin 
“licitație publică deschisă cu stri-
gare” următorul animal de 
seviciu: - Câine de serviciu 
RABAC = 1 cap. Persoanele inte-
resate se vor prezenta la sediul 
Unității Militare 0908 Iaşi de 
unde pot solicita în scris, în peri-
oada 01.09 – 12.09.2016, caietul 
de sarcini contra sumei de 5,00 
(cinci) lei. Licitația va avea loc în 
data de 23.09.2016, orele 10:00 , la 
sediul unității menționat mai sus. 
În caz de neadjudecare, licitația se 
va repeta în zilele de 05.10.2016 şi 
14.10.2016, la aceeaşi adresă şi 
oră. Relații suplimentare şi even-
tuale clarificări se pot obține la 
telefon 0232/410 425 int. 24412, 
24550, fax 0232/410 547, e-mail 
office@jandarmeriaiaşi.ro

l SC Rimti Com SRL, in fali-
ment, anunta vanzare, prin 
lichidatorul judiciar C.I.I. Tudor 
Catalin George a bunului  din 
patr imoniu,  pr in  l ic i tat ie 
publica. Sedintele de licitatie vor 
avea loc saptamanal, in fiecare zi 
de vineri, incepand cu data de 
02.09.2016 la sediul lichidato-
rului judiciar situat in Ploiesti, 
Str. Cerna Nr. 11, Jud. Prahova. 
Date de contact: - telefon  : 
0725093254; - fax 0344404029; - 
email: catalin.george.tudor@
gmail.com. Bunul ce urmeaza a 
f i  l i c i ta t : -  Chiosc  PVC ( 
Constructie provizorie), pret 
redus cu 10% fata de pretul 
stabilit in cadrul raportului de 
evaluare. Caietul de sarcini, in 
valoare de 500 lei, se va putea  
achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar.

l Control Trading SRL, societate 
in reorganizare, prin administrator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare urmatoarele 
bunuri mobile: autoturism BMW 
5 3 0 i ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-40-CTR, an fabricatie 2006 – 
5.400 euro;  autoturism Ford 
Mondeo, nr.  inmatriculare 
PH-47-PRD, an fabricatie 2008,– 
4.410 euro;  autoturism Mercedes 
S 3 2 0 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-01-AAV, an fabricatie 2007 – 
13.590 euro;  autoturism Peugeot 
107,  nr. inmatriculare B-18-FUC, 
an fabricatie 2009 – 2.160 euro;  
autoutilitara Fiat Doblo,  nr. inma-
triculare PH-36-CTR, an fabricatie 
2007 – 2.520 euro; autoturism 
Volkswagen Golf, an fabricatie 
2007, avariat, la pretul 17.120 lei. 
Pretul bunurilor sunt cu TVA 
inclus.  Licitatiile se vor organiza in 
data de 05.09.2016 ora 13:30, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 09.09.2016, 
12.09.2016, 16.09.2016, 19.09.2016, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile 
de participare se pot obtine numai 
de la sediul administratorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0761132931/0744425340 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006 a urmatoarelor active 
apartinand CET SA:  1. Sediu 
administrativ central – cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. 
I. Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 
880.600 lei. Se pot vinde si birouri 
separate cu cota indiviza din caile 
de acces si din spatiile comune. 
Prêt/birou incepand de la 43.915 
lei. 2. Teren Sos. Viziru, km. 10, in 
suprafata totala de 112.611,59 
mp, cu active viabile ( Atelier 
reparatii,  cladire protocol, 
drumuri si platforme, etc.), la 
pretul de 835.190 lei. 3. Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441 lei. 4. Mijloace 
de transport : Autoutilitara 10215 
FA 31 la pretul de 7.210  lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la pretul 
de 1.540 lei. 5. Mijloace fixe si 
obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si 
electronice, la pretul de 5.900 lei; 
Birotica si calculatoare la pretul 
de 8.267 lei ; Mobilier la pretul de 
11.244 lei  ; Diverse bunuri la 
pretul de 460 lei. 6. Stoc de 
magazie, la pretul de 155.209 lei. 
Preturile nu contin TVA. Date 
organizare licitatie: 08.09.2016, 

1 5 . 0 9 . 2 0 1 6 ,  2 2 . 0 9 . 2 0 1 6 , 
29.09.2016, orele 11.00. Alte infor-
matii: Licitatia se organizeaza la 
sediul debitoarei din Braila, bdul. 
Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la sediul 
debitoarei,  contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia   de    participare   la   
licitatie  de  10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel 
putin 2 zile anterior datei licitatiei. 
N r.  t e l .  0 2 4 1 / 5 4 2 9 4 2 , 
0720/300.464.

l Anunt de participare la licitatie 
deschisa pentru concesionare 
bunuri. 1.Informaţii generale 
privind concendentul: Unitatea 
Administrativ Teritorială Deleni, 
cu sediul în sat Deleni com. Deleni 
jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc. 
Deleni telefon/fax 0232.732070 
/0232.722043, persoana de 
contact: Niţă Elena, tel./fax: 
0730.708454 /0232.732043. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Punct sanitar 
de 35,04m.p., împreună cu terenul 
aferent de 269,45 m.p., în vederea 
amenajării unui cabinet de medi-
cină a muncii. 2.1. Durata conce-
sionării: 5 ani cu posibilitatea de 
prelungire cu pînă la jumătate din 
această durată, în condiţiile legii. 
2.2. Nivelul minim al redevenţei: 
990,50 lei/ an. 3. Documentaţia de 
atribuire se poate achiziţiona de la 
sediul Primăriei Deleni printr-o 
solicitare scrisă sau verbală, 
începînd cu data de 02.09.2016. 
3.1. Documentaţia de atribuire 
gratuită se poate radica de la 
compartimentul Achiziţii publice 
din cadrul Primăriei com. Deleni 
– persoana de contact: Insp. Niţă 
Elena. 3.2. Data limită pentru 
so l i c i ta rea  c la r i f i car i l o r : 
20.09.2016 ora 16.00. 4. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
26.09.2016, ora 09.00. 4.1. Adresa 
la care se depun ofertele într-un 
singur exemplar: Primăria 
comunei Deleni sat Deleni, jud.
Iaşi. 5. Data si locul la care se va 
desfăşura şedinta publică de 
deschidere a ofertelor: 26.09.2016 
ora 10.30, la sediul Primăriei com. 
Deleni. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: eventualele 
contestaţii se vor depune in 
termen de 15 zile de la comuni-
carea actului atacat, la Tribunalul 
Iaşi str.Atanasie Panu nr. 25 
telefon 0232.260600 fax: 0232. 
260411; 7. Data transmiterii 
anunţului de licitatie: 31.08.2016.

l Licitație deschisă pentru achi-
ziția de piese pentru transforma-
toare. 1. Date identificare achizitor: 
Societatea Fise Electrica Serv S.A 
-SISE Electrica Transilvania Sud, 
cu sediul în Braşov, Str. 13 Decem-
brie nr. 17 A, CUI 14493251, tel.: 
0372/680372, fax: 0268/305504, 
achiziționează piese pentru trans-
formatoare, Cod CPV 31130000-5; 
în cantitățile şi condițiile prevăzute 
în documentația de atribuire; 2. 
Procedura aplicată: Licitație 
deschisă. Prezenta nu este o proce-
dură de achiziții publice, ci se 
derulează conform procedurii de 
achiziții interne a Societății FISE 
ELECTRICA SERV SA; 3. 
Împărțire pe loturi: DA; 4. Nu se 
acceptă oferte alternative; 5. Locul 
de livrare a produselor: DDP bene-
ficiar depozitul SISE Transilvania 

Sud din oraşul Sibiu; 6. Natura şi 
cantitatea produselor ce se vor 
achiziționa: PIESE PENTRU 
TRANSFORMATOARE, canti-
tate acord cadru: min. 14 buc.  – 
max. 84 buc; 7. Durata acordului 
cadru: 12 luni de zile. Termenul de 
livrare: max. 10 zile de la data 
semnării contractului subsecvent; 
8. a. Data limită de primire a ofer-
telor: 16.09.2016, ora 09.00. Data 
deschiderii ofertelor: 16.09.2016, 
ora 10.00; 8. b. Adresa la care se 
depun ofertele: sediul SISE Elec-
trica Transilvania Sud, Braşov, Str. 
13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, secre-
tariat general; 8. c. Limba de redac-
tare a ofertelor: limba română; 9. 
Modalităţile de finanţare: surse 
proprii; 10. Criterii de calificare 
conform prevederilor din Fişa de 
date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschi-
derii ofertelor; 12. Criteriul de 
atribuire a contractului: prețul cel 
mai scăzut; 13. Garanție de partici-
pare: conform Documentație de 
atribuire; 14. Documentația de 
atribuire se obține  de la sediul 
achizitorului. Persoane de contact: 
Mihaela Hosu: mihaela.hosu@
ts.electricaserv.ro

PIERDERI  
l Pierdut Atestat TAXI pe numele 
Stancu Doru-Marian. Il. Declar 
nul.

l Pierdut Certificat de pregatire 
profesionala transport persoane, 
pe numele Popescu Iuliana Lore-
dana.Il declar nul.

l Pierdut contract vanzare-cum-
parare, apartament 3, etaj 1, sector 
1, str.Jules Michelet nr.23, Bucu-
resti pe numele Sindie Cristian. Il 
declare nul.

l Alcedo SRL, cu sediul in Str. 
Alexandru Constantinecu, nr.63, 
sector.1 Bucuresti avand CUI 
RO350278, J40/2896/1991 declara 
pierdut si nul Registrul Unic de 
Control pentru punctul de lucru 
Ferma Fundeni.

l Pierdut Atestat ADR Colete şi 
Cisterne eliberat de ARR Dolj pe 
numele Gavrilă Ion. Se declară 
nul.

l Pierdut Adresa atribuire numar 
fiscal MB0254037737 şi Declaraţie 
instalare, pe numele Nicodim Jan, 
auto B-59-YJH, CUI 20496708, pt 
aparatul de taxat Selirom ER04F, 
serie-321. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
17.07.1973 şi Proces verbal din 
24.07.1973, pe numele Bach 
Mircea. Le declar nule.

l Pierdut Contract de construire 
nr.1760/2/1978 şi Proces verbal 
predare primire locuinţă din 
30.11.1978, pe numele Edu 
Constantin. Le declar nule.

l Pierdut Contract construire 
apartament nr.2832/1970 şi Proces 
verbal receptie din 19.08.1971, pe 
numele Petrescu Petre si Olimpia 
Elena. Le declar nule.

l Ristea Cătălin P.F.A. cu sediul în 
Bucureşti, Str. Sibiu nr.1, bl. C5, 
sc.1, ap.20, C.U.I. 29893590, 
F40/926/12.03.2012, declar pierdut 
(nul) certificat de înregistrare seria 
B nr. 2554368.

ANUNȚURI


