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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, 
D a n e m a r c a  – N o r v e g i a . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l Cover Grup Construct caută 
urgent coleg responsabil și 
serios, cu sau fără experiență, 
pentru montaj sisteme de 
acoperiș în București- Ilfov. 
Oferim instruire, salariu 
atractiv și contract de muncă. 
0752.219.000.

l Personal angajare urgent cu 
experienţă în pregătirea și 
procesarea clătitelor, 4 posturi. 
Punct de lucru în incinta Gării 
d e  N o r d  B u c u r e ș t i . 
0724925883.

SELECTĂM PERSONAL 
HOTELIER: SPĂLĂTORI 
DE VASE, CAMERISTE, 
BUCĂTARI, OSPĂTARI, 
BARTENDERI, 
COAFEZE, MASEUZE, 
PATISERI, BRUTARI, 
P E N T R U  N AV E  D E 
CROAZIERĂ DE 5 STELE 
PE RÂURI ÎN EUROPA. 
FĂ R Ă  C O M I S I O N ! 
C E R I N Ţ E :  L I M B A 
E N G L E Z Ă  Ş I / S A U 
GERMANĂ/FRANCEZĂ. 
HOTEL@RIVER-JOBS.
COM. TEL.021.320.98.10.

l Patiseria Stars Plus SRL din 
Arad angajeză 1 BRUTAR. 
Condiții minime: -studii medii 
(liceu); -calificare brutar (cod 
C.O.R. 751201); -cunoaștere 
bucătărie sârbească (burek). 
CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data 
de 08.09.2017. Selecția candida-
ților va avea loc în data de 
11.09.2017 și constă în concurs 
de CV-uri.
I n f o r m a ț i i  l a  t e l e f o n : 
0752.556.014

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacantă de referent 
asistent -Birou Resurse Umane 
și Asistență Socială (Persoane 
cu handicap) din cadrul Primă-
r i e i  c o m u n e i  C e r n i c a . 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data 
de 3 octombrie 2017, la ora 
11.00 -proba scrisă și 5 octom-
brie 2017 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile 
lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afisează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat și minim 6 luni vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov și 
la nr. de telefon (021)369.51.55.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacantă de consilier 
principal -Compartiment 
Registrul Agricol din cadrul 
Primăriei comunei Cernica. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data 
de  9 octombrie 2017, la ora 
11.00 -proba scrisă și 11 octom-
brie 2017 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile 
lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov.  
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
cu modificările și completările 

ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă și minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov și 
la nr. de telefon (021)369.51.55.

l Primăria Bălilești, cu sediul 
în localitatea Bălilești, str.Prin-
cipală, nr.169, judeţul Argeș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -muncitor, grad IA, 
nivel studii M -1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 25.09.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 27.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechimea nu este obli-
gatorie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Bălilești, judeţul Argeș. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Bălilești, persoană de 
contact: Ilinca Gabriela, 
telefon: 0723.673.184, fax: 
0248.562.080, e-mail: primaria_
balilesti@yahoo.com

l  S p i t a l u l  M u n i c i p a l 
„Caritas”, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţ i ,  n r.33 ,  jude ţu l 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, de: 
-Infirmieră -secția Chirurgie -1 
post vacant. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 29.09.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 29.09.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -curs de 
infirmiere organizat de furni-
zori autorizați de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale cu aprobarea Ministe-
rului Sănătății -Direcția gene-
r a l ă  r e s u r s e  u m a n e  ș i 
certificare; -6 luni vechime în 
activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spita-

lului Municipal „Caritas” 
Roșiorii de Vede. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas”, persoană 
de contact: Pascu Mihaela 
-0247.406.689.  

l  S p i t a l u l  M u n i c i p a l 
„Caritas”, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţ i ,  n r.33 ,  jude ţu l 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, de: 
-asistent medical principal-șef 
secţie Medicină Internă -1 post 
vacant; -asistent medical prin-
cipal-șef secţie Anestezie și 
Terapie Intensivă -1 post 
vacant; -asistent medical prin-
cipal-șef secţie Chirurgie Gene-
rală -1 post vacant; -asistent 
medical principal-șef secţie 
Pediatrie -1 post vacant; -asis-
tent medical principal-șef secţie 
Obstetrică-Ginecologie -1 post 
vacant; -asistent medical prin-
cipal-șef secţie Neurologie -1 
post vacant; -asistent medical 
principal-șef secţie Boli Infecţi-
oase -1 post vacant; -asistent 
medical principal-șef secţie 
Compartiment de Primire 
Urgenţe -1 post vacant. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
26.09.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.09.2017, 
ora 14.00; -Proba practică în 
data de 26.09.2017, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Pentru posturile de asistenţi 
medicali principali șefi secţii: 
-diplomă de licenţă în domeniul 
medical sau diplomă de absol-
vire a învăţământului superior 
de scurtă durată în domeniul 
medical sau diplomă de școală 
sanitară postliceală; -sunt asis-
tenţi medicali principali; -5 ani 
vechime în funcţia de asistent 
medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul: 
Spitalul Municipal „Caritas” 
Roșiorii de Vede. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas”, persoană 
de contact: Pascu Mihaela 
-0247.406.689.  

l  S p i t a l u l  M u n i c i p a l 
„Caritas”, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţ i ,  n r.33 ,  jude ţu l 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, de: 
-asistent medical debutant -sala 
de Pansamente -1 post vacant; 

-asistent medical principal 
-secţia Pediatrie -1 post vacant; 
-asistent medical debutant 
-secţia Pediatrie -1 post vacant; 
-asistent medical principal 
-secţia Obstetrică-Ginecologie 
-1 post vacant; -asistent 
medical principal -secţia 
Neurologie -4 posturi vacante; 
-asistent medical debutant 
-secţia Neurologie -1 post 
vacant; -asistenţi medicali 
debutanţi -masaj -Laborator de 
Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie -2 posturi vacante; 
-asistent medical principal 
-Compartimentul de Manage-
ment al Calităţii Serviciilor 
Medicale -1 post vacant. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
28.09.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28.09.2017, 
ora 14.00; -Proba practică în 
data de 28.09.2017, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Pentru posturile de asistenţi 
medicali principali: -Diplomă 
de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform HG 797/1997; 
-Adeverinţă de grad principal; 
-5 ani vechime în specialitate. 
Pentru postul de asistenţi medi-
cali debutanţi: -Diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform HG 797/1997; 
-Fără vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Muni-
cipal „Caritas” Roșiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Municipal 
„Caritas”, persoană de contact: 
Pascu Mihaela -0247.406.689.  

l  S p i t a l u l  M u n i c i p a l 
„Caritas”, cu sediul în locali-
tatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţ i ,  n r.33 ,  jude ţu l 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, de: 
-Registrator medical -Compar-
timent de Primire Urgențe -2 
posturi vacante; -Infirmieră 
-secția Medicină Internă -1 post 
vacant; -Îngrijitor curățenie 
-secția Medicină Internă -1 post 
vacant; -Îngrijitor curățenie 
-secția Chirurgie Generală -1 
post vacant; -Îngrijitor cură-
țenie -secția Pediatrie -1 post 
vacant; -Îngrijitor curățenie 
-secția Oncologie Medicală -1 
post vacant; -Infirmieră -secția 
Neurologie -1 post vacant; 

-Îngrijitor curățenie -secția 
Neurologie -1 post vacant; 
-Îngrijitor curățenie -Comparti-
ment Recuperare Medicină 
Fizică și Balneologie -1 post 
vacant; -Îngrijitor curățenie 
-secția Boli Infecțioase -2 
posturi vacante; -Infirmieră 
debutantă -Compartiment de 
Primire Urgențe -3 posturi 
vacante; -Îngrijitor curățenie 
-Compartiment de Primire 
Urgențe -1 post vacant; -Îngri-
jitor curățenie -Ambulatoriu 
Integrat -1 post vacant; -Spălă-
toreasă -Spălătorie -1 post 
vacant; -Muncitor necalificat 
-Bloc Alimentar -1 post vacant; 
-Muncitor II lăcătuș mecanic -1 
post vacant; -Muncitor III 
-zidar -1 post vacant; -Muncitor 
IV -zugrav -2 posturi vacante. 
Pentru registratori medicali, 
concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
29.09.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.09.2017, 
ora 14.00; -Proba practică în 
data de 29.09.2017, ora 15.00. 
Pentru infirmiere, infirmiere 
debutante, îngrijitori curățenie, 
spălătoreasă, muncitor necali-
ficat, lăcătuș mecanic, zidar, 
zugrav, concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în 
data de 29.09.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
29.09.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru 
postul de registrator medical: 
-Diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de 
studii medii; -6 luni vechime în 
activitate. Pentru posturile de 
infirmiere: -curs de infirmiere 
organizat de furnizori autori-
zați de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănă-
tății -Direcția generală resurse 
umane și certificare; -6 luni 
vechime în activitate. Pentru 
postul de infirmieră debutantă: 
-școală generală; -fără vechime 
în meserie. Pentru posturile de 
îngrijitoare curățenie: -școală 
generală; -fără vechime în 
meserie. Pentru postul de spălă-
toreasă: -școală generală; -fără 
vechime în meserie. Pentru 
postul de muncitor necalificat 
-Bloc Alimentar: -școală gene-
rală; -fără vechime în activitate. 
Pentru postul de muncitor II 
-lăcătuș mecanic: -documente 
care atesta calificarea de 
lăcătuș mecanic; -6 ani vechime 
în meserie. Pentru postul de 
muncitor III -zidar: -docu-
mente care atestă calificarea de 
zidar; -3 ani vechime în 
meserie. Pentru postul de 
muncitor IV –zugrav: -docu-
mente care atestă calificarea de 
zugrav; -fără vechime în 
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meserie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas” Roşiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Municipal 
„Caritas”, persoană de contact: 
Pascu Mihaela -0247.406.689.  

l Spitalul Municipal „Caritas”, 
cu sediul în localitatea Roşiorii 
de Vede, str.Carpaţi, nr.33, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale temporar 
vacante, conform HG 286/2011, 
de: -asistent medical principal 
-secţia Boli Infecţioase -1 post 
temporar vacant. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 18.09.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 18.09.2017, ora 14.00; -Proba 
practică în data de 18.09.2017, 
ora 15.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru postul de asis-
t ent  medica l  pr inc ipa l : 
-Diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform HG 
797/1997; -Adeverinţă de grad 
principal; -5 ani vechime în 
specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas” Roşiorii de 
Vede. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Municipal 
„Caritas”, persoană de contact: 
Pascu Mihaela -0247.406.689.  

l Școala Gimnazială Desa, cu 
sediul în localitatea Desa, str.
Prințul Obrenovici, nr.24, 
județul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea func-

ției contractuale vacante de: 
-Muncitor calificat -fochist -1 
post. Concursul se va desfăşura 
în  conformitate  cu  HG 
286/2011, modificată şi comple-
tată prin HG 1027/2014. Tipuri 
de probe: -Pentru postul de 
fochist: -Proba scrisă în data de 
25.09.2017, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 28.09.2017, 
ora 9.00. Condiții specifice 
pentru ocuparea postului: 
-Studii generale; -Autorizaţie de 
fochist şi talon eliberat de 
ISCIR (pentru cazane cu apă 
caldă); -Aviz psihologic; -Domi-
ciliul în localitatea Desa; 
-Vechimea nu este obligatorie. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
perioada 04.09-15.09.2017, ora 
8.00-14.00, la sediul Școlii 
Gimnaziale Desa, localitatea 
Desa. Relații suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Desa, 
localitatea Desa, secretariat, 
telefon: 0251.322.057.

l Primăria Comunei Secu-
sigiu, cu sediul în Secusigiu, 
nr.275, jud.Arad, în baza Legii 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcţia 
publică: consilier grad profesi-
onal superior, compartimentul 
urbanism şi amenajarea terito-
riului. Condiţii specifice: 
-studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor de minim 9 ani. Data, ora 
şi locul de desfăşurare: -Proba 
scrisă: 9.10.2017 -sediul institu-
ţiei, ora 10.00; -Interviul: 
12.10.2017 -sediul instituţiei, 
ora 10.00. Data-limită de depu-
nere a dosarelor este 20 zile de 
la publicare în Monitorul 
Oficial, ora 15.00, la sediul 
instituţiei.  Date contact: 
telefon: 0257.411.320, mail: 
primariasecusigiu@yahoo.com.

l Primăria comunei Maia, str. 
Primăriei ,  nr.68,  judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de 
funcţionar public temporar 
vacant Referent roluri, compar-
timentul contabilitate, pe peri-
oadă determinată, având în 
vedere prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.611/2008. Pentru 
participarea la examenul de 
recrutare candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de Legea nr.188/1999 repu-
blicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Candi-
daţii trebuie să fie absolvenţi de 
studii medii liceale cu diplomă 
de bacalaureat, vechimea în 
specialitate să fie minim de 5 
ani. Concursul va avea loc 
astfel: proba scrisă va avea loc 
pe data de 14.09.2017, ora 
10.00, proba interviul va avea 
loc pe data de 18.09.2017, ora 
10.00, ambele probe la sediul 
Primăriei Maia. Candidaţii  vor 
depune cererile de participare 
la concurs  până la data de 
08.09.2017, ora 12,00, la sediul 
Primăriei Maia. Relaţii supli-
mentare şi bibliografia sunt 
afişate la sediul Primăriei din 
Maia, jud.Ialomiţa, strada 
Primăriei, nr.68 sau la telefon 
0243.282.163.

l Centrul Cultural „Bucovina”, 
cu sediul în localitatea Suceava, 

str.Universității, nr.48, județul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante corespunzătoare urmă-
toarelor funcții contractuale de 
execuție: 1.Dirijor, tr.I, studii 
generale sau medii din cadrul 
Atelierului Orchestră şi solişti 
vocali al Direcției Ansamblul 
Artistic “Ciprian Porumbescu“. 
Condițiile de participare: -cetă-
ţenie română; -fără antecedente 
penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -minim 6 
ani şi 6 luni vechime în muncă; 
-experiență în activitatea dirijo-
rală; -diplome/disticții obținute 
în activitatea  dirijorală. 2. 
Instrumentist debutant, studii 
medii din cadrul Atelierului 
Orchestră şi solişti vocali al 
Direcției Ansamblul Artistic 
“Ciprian Porumbescu“. Condi-
țiile  de participare: -cetăţenie 
română; -fără antecedente 
penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -nu nece-
sită vechime; -absolvent de 
studii medii de specialitate; 
-diplome, premii obținute la 
Festivaluri de profil din țară şi 
străinătate. 3. Solist vocal tr. III, 
studii medii din cadrul Atelie-
rului Orchestră şi solişti vocali al 
Direcției Ansamblul Artistic 
“Ciprian Porumbescu“- 0,5 
normă- două posturi. Condițiile 
de participare: -cetăţenie 
română; -fără antecedente 

penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -minim 6 
luni vechime în muncă; -experi-
ență în domeniu de minim 3 
ani, -studii muzicale de minim 2 
ani (absolvenţi ai Școlii Popu-
lare de Arte), -palmares artistic 
obținut în urma participării la 
Festivaluri de profil din țară şi 
străinătate, conform HGR 
286/2011 cu modificările şi 
completăr i le  u l ter ioare . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Centrului Cultural 
“Bucovina” din Suceava, str.
Universității, nr.48, etajul III, 
după cum urmează: Proba prac-
tică în data de  25.09.2017,  ora 
11.00, Interviul se va susține în 
maxim 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs la 
sediul instituției,  în termen de 
10 zile lucrătoare de la apariția 
anunțului în Monitorul Oficial 
(data afişării anunțului la sediul 
instituției şi pe site-ul acesteia). 
Relaţii suplimentare la sediul: 
din str.Universității, nr.48, 
telefon/fax: 0230.551.372, e-mail  
centrul_cultural_bucovina@
yahoo.com

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând struguri albi, negri 
pentru vin, direct de la produ-

cător. Cele mai bune preţuri! 
0758.306.628.

CITAȚII  
l Numitul Cires Lles, este citat 
în calitate de pârât în dosarul 
nr 8212/245/2017 aflat pe rolul 
Judecătoriei Iaşi, avand ca 
obiect divort cu minori, exerci-
tare autoritate parinteasca, 
stabilire domiciliu minor, pensie 
de intretinere în data de 
13.09.2017, ora 08.30, complet 
C25m,  în contradictoriu cu 
reclamanta Cires Elena Petro-
nela.

l Doncean  C. Gavril, fiul lui 
Doncean Veronica este citat  la 
Judecătoria Suceava  în dosarul 
nr.  9365/314/2016, obiect 
-partaj judiciar, termen de jude-
cată 14.09.2017, în contradic-
toriu cu Dascălu Gheorghe şi 
Dascălu Daniela. 

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Ciobotaru Maria 
Roxana, domiciliata in comuna 
Murgaşi, sat Gaia, jud. Dolj, în 
calitate de intimată în dosarul 
civil nr.4142/90/2017, cu termen 
de  judecată  în  data  de 
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08.09.2017, având ca obiect 
înlocuire măsură de protecţie 
specială, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Numitul Talpos Dorin Vasile, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în localitatea Satu Mare, Str.
Ciprian Porumbescu, nr.49, 
judeţul Satu Mare, este citat la 
Tribunalul Ilfov pe data de 
20.09.2017, ora 09.00, sala 4 
civil, a1, în calitate de interve-
nient forţat în dosarul civil 
nr.9776/94/2013*, în procesul cu 
apelant-parat SC Euroins 
Romania Asigurare Reasigu-
rare SA şi intimat-reclamant 
Bura (Covaci) Petru.

l Se citează pârâta Bouruc 
Andreea Larisa să se prezinte la 
Judecătoria Vaslui, str. Ing. 
Badea Romeo, nr. 13, Loc. 
Vaslui, Jud. Vaslui, Camera/
Sala 2, în data de 27 Septembrie 
2017, ora 9:30, în proces cu 
reclamanta Casa de Asigurări 
de Sănătate Vaslui, având ca 

obiect pretenţii, nr. dosar 
921/333/2017.

l Costea, fostă Petroşanu 
Luminiţa Sanda, cu ultimul 
domiciliu în Craiova, str. 
Caracal, nr. 106, judeţul Dolj, 
este chemată la Judecătoria 
Craiova, camera-, în ziua de 
06.09.2017, în dosarul nr. 
5875/215/2017, Completul CF2, 
ora 10.30, în calitate de Debitor, 
în proces cu CAR ARIAS CFR, 
în calitate de Creditor, validare 
poprire. În caz de neprezentare 
a părţilor, judecata se va face în 
lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din 
părţi.

l Bacoş Sara (Saveta) este 
chemată la Judecătoria Gura-
honţ, pentru data de 10.10.2017, 
ora 09.00, în calitate de pârât în 
dosar nr. 591/238/2017, având ca 
obiect succesiune -prestaţie 
tabulară, în proces cu Herbel 
Pătruţ Răzvan, din Buteni, nr. 
735, jud. Arad.

l Faur Ioan este chemat la 
Judecătoria Gurahonţ, pentru 

data de 24.10.2017, ora 09.00, în 
calitate de pârât în dosar nr. 
133/238/2017, având ca obiect 
prestaţie tabulară, în proces cu 
Negrut Florian, din Buteni, nr. 
371, jud. Arad.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului  Vâlcea,  cheamă în 
judecată pe numiții: Predulete 
Petruța, domiciliata în Rm. 
Valcea, str. Mihai Eminescu 
nr.47, bl.C13, sc. J, ap. 1, jud. 
Vâlcea în calitate de intimata în 
dosarul civil nr. 4047/90/2017, 
cu termen de judecata în data 
de 15.09.2017, având ca obiect 
menţinerea măsurii de protecţie 
speciala, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea;  Anghel Nicolae, 
domiciliat în com. Ioneşti, sat 
Ioneşti, jud. Vâlcea, în calitate 
de intimat în dosarul civil nr. 
4029/90/2017, cu termen de 
judecată în data de 08.09.2017, 
având ca obiect menţinerea 
măsurii de protecţie speciala, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE  
l Toma Maria, avand domici-
liul in judetul Ilfov, sat Berceni, 

str.Domnita Balas, nr.27 titular 
al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T12, P32/1/10, 11, 
12, 13, 14,  anunta publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru PUZ-con-
struire locuinte individuale 
P+1E+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.11C din data 
de 16.08.2016. Observatii/ 
comentarii si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism 
in cadrul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str. Gheorghe Manu, 
n r. 1 8 ,  s e c t o r  1  ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu 
data de 28.06.2017.

l Rany Sintex SRL, cu sediul 
in Sat Sintesti, com.Vidra, str.
Principala nr. 409, jud.Ilfov, 
i n r e g i s t r a t a  l a  O . R . C . 
J23/4359/2017, CUI38112842, 
informeaza publicul interesat 

ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu 
pentru desfasurarea activitatii 
conform COD CAEN rev.2-
3811 Colectarea deseurilor 
nepericuloase, 3832 Recupe-
rarea materialelor reciclabile 
sortate, 4677 Comert cu ridi-
cata al deseurilor si resturilor, in 
Sat Sintesti, Com.Vidra, str.
Principala nr. 409, jud.Ilfov. 
Informatii se pot solicita la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ilfov, Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, intre orele 
9,00-12,00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii 
formulate in scris, se pot 
depune zilnic la sediul APM 
Ilfov in termen de 10 zile de la 
data publicarii prezentului 
anunt. 

l Andrei Ionica avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, str. 
Sos.Berceni, sectorul 4, nr.18, 
bloc 4, sc.A, etaj 1, ap.6 titular 
al planului P.U.Z. -construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T4, P15/2/3, 15/2/2,  
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil 

pentru PUZ-construire locuinte 
individuale P+1E+M. Docu-
mentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discu-
tata in sedinta CATU- nr.11C 
din data de 16.08.2016. Obser-
vatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str. 
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen 
de 15 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand 
cu data de 28.06.2017.

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, locali-
tatea Stefanestii de Jos, Str. 
Busteni, nr. 7, cod postal 
077175, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
t a r i i  p e n t r u  r e v i z u i r e a 
Autorizatiei de Mediu necesara 
functionarii  punctului de lucru 
Penny  Market Braila, Str. 
Fabricilor, nr. 10, Jud. Braila. 
Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consul-
tate, iar eventualele sugestii si 
contestatii se pot depune in 
scris, sub semnatura si cu date 
de identificare, la sediul APM 
Braila, B-dul Independentei, 
nr.14, Bl. B5, Braila, jud.Braila.

l 1.Autoritatea finanţatoare: 
Primăria Municipiului Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, Bd.Bucu-
reşti, nr.49-51, cod fiscal: 
4852455, tel.0246.211.627, 
0246.215.631, 0246.213.587, 
0 2 4 6 . 2 1 3 . 5 8 8 ,  f a x : 
0 2 4 6 . 2 1 5 . 4 0 5 ,  e - m a i l : 
primarie@primariagiurgiu.ro. 
2.Reglementări legale privind 
acordarea de finanţare neram-
bursabilă: Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, 
Metodologia Generală şi Regu-
lamentele aferente domeniilor 
specifice, aprobate conform 
HCL nr.459/21.12.2016. 3.
Domeniile pentru care se 
acordă finanțări nerambursa-
bile şi suma de 54.000Lei, apro-
bată pentru anul 2017, conform 
Bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2017 aprobat 
prin HCLM nr.19/2017, este 
repartizată în conformitate cu 
programul anual al finanțărilor 
nerambursabile: Nr.Crt.; Dome-
niul; Suma 2017 (Lei): 1.; Sport; 
54.000. Total: 54.000. 4. Durata 
de implementare a proiectelor: 
anul 2017. 5. Documentaţiile de 
referinţă, de solicitare a finan-
ţării nerambursabile, constând 
în Metodologia Generală şi 
Regulamentele aferente dome-
niilor specifice, aprobate 
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c o n f o r m  H C L 
nr.459/21.12.2016, se pun la 
dispoziţie pentru consultare pe 
site-ul instituţiei: www.prima-
riagiurgiu.ro, secţiunea Finan-
ţări nerambursabile sau prin 
intermediul Comisiei pentru 
atribuirea contractelor de finan-
ţare nerambursabilă pe baza 
selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribu-
irea unui contract de finanţare 
nerambursabilă din fonduri 
publice -Comisie pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 
350/2005, Giurgiu, Bd.Bucu-
reşti, nr. 49-51. 6. Aplicanţii vor 
depune cererile de finanţare 
conforme cu Regulamentele 
aferente domeniilor specifice şi 
Metodologia Generală, la regis-
tratura Primăriei Municipiului 
Giurgiu, Bd.Bucureşti, nr 
.49-51, Giurgiu. Termenul-li-
mită de depunere pentru 
propunerile de proiecte este 
11.10.2017, ora 16.00. Vor fi 
analizate numai proiectele 
depuse în termenul stabilit prin 
anunțul de participare şi întoc-
mite în conformitate cu docu-
mentația pentru elaborarea şi 
prezentarea proiectului prevă-
zută în Regulamentele aferente 
domeniilor specifice şi Metodo-
logia Generală şi care îşi desfa-
şoară activitatea în municipiul 
Giurgiu. Solicitantul de finan-
ţare nerambursabilă trebuie să 
facă dovada capacităţii de cofi-
nanţare ,  în  procent  de 
minimum 10% din valoarea 
totală a finanţării. 7. Evaluarea 
şi selecţia proiectelor în vederea 
obţinerii finanţării nerambursa-
bile se vor face de către Comisia 
pentru atribuirea contractelor 
de finanţare nerambursabilă pe 
baza selecţiei publice de 
proiecte,  procedură care 
permite atribuirea unui contract 
de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice -Comisie 

pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 350/2005, Giurgiu. 8.
Toate cererile selecţionate în 
urma trierii sunt supuse evalu-
ării. La acordarea punctajului 
vor fi considerate ca prioritare: 
Criteriu: Punctaj: Relevanţă şi 
coerenţă: 25; Metodologie: 15; 
Capacitatea de realizare: 15; 
Bugetul proiectului: 20; Partici-
parea părţilor: 10; Durabilitate 
şi sustenabilitate: 15; Total: 100. 
Atenţie! Numai proiectele cu un 
punctaj minim de 60 de puncte 
vor fi propuse pentru finanţare. 
9.Documentaţia de solicitare a 
finanţării este analizată de către 
membrii comisiei de evaluare şi 
selecţionare în perioada 
12.10.2017-13.10.2017. Evalu-
area şi selecția programelor 
depuse se vor face în ordinea 
punctajului obținut de către 
fiecare solicitant, în limita buge-
tului alocat, lista finală a benefi-
c i a r i l o r  f i n a n ţ ă r i i 
nerambursabile urmând a fi 
aprobată prin hotărâre a Consi-
liului Local al Municipiului 
Giurgiu. Anunţul privind 
Programul anual al finanțărilor 
nerambursabile de la bugetul 
local al Municipiului Giurgiu, 
pentru activități nonprofit de 
interes general, aferent anului 
2017, Sesiunea III, a fost 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr. 
162/31.08.2017.

l Subscrisa Tanasa Si Asociatii 
SPRL, reprezentata prin asociat 
coordonator Tanasa Constantin 
in calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei Alistar Security 
SRL, desemnat prin sentinta 
civi la nr.83 din data de 
11.01.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti – Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 
43332/3/2015, prin prezenta 
invitam experti evaluatori auto-
rizati sa depuna intentie de 

participare la evaluarea bunu-
rilor mobile si imobile identifi-
cate in patrimoniul societatii 
debitoare (actiuni, parti sociale, 
licente, cladiri, terenuri, tehnica 
de calcul, caini de paza, autove-
hicule, etc). Mentionam faptul 
ca bunurile sunt situate in mai 
multe locatii de pe teritoriul 
tarii, in speta fiind vorba despre 
un numar de peste 400 repere. 
Expertii evaluatori interesati 
vor transmite intentia de parti-
cipare,  pana la data de 
06.09.2017, ora 17.00, intentie 
care va trebui sa cuprinda o 
adresa de e-mail unde li se va 
putea transmite lista integrala a 
bunurilor mobile si imobile 
identificate in patrimoniul soci-
etatii debitoare. Dupa transmi-
terea listei, pana la data de 
12.09.2017, ora 17.00, expertii 
evaluatori vor transmite oferta 
de pret. Atat intentia de partici-
pare cat si oferta de pret vor fi 
transmise pe adresa de e-mail 
office@tanasasiasociatii.ro sau 
la nr. de fax: 021320.14.84/85.

l Prin prezenta, SC Demeco 
SRL anunta publicul interesat 
asupra dezabterii publice a 
documentatiei  depuse in 
vederea emiterii Autorizatiei 
Integrata de Mediu revizuita, 
pentru activitatea incadrata la 
punctul 5, subpunctul 5.1. din 
Legea nr.278/2013, privind 
emisiile industriale din Loc 
Vladimirescu, Str Jandarmeriei 
FN, Jud Arad, dezbatere care 
va avea loc la sediul titularului 
mentionat mai sus, in data de 
12.09.2017, incepand cu ora 
14:00. Documentatia poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN si 
la sediul SC DEMECO SRL 

zilnic intre orele 09:00-15:30. 
Documentele mentionate sunt 
disponibile si la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmar.
anpm.ro Publicul interesat 
poate transmite in scris comen-
tarii/opinii/observatii privind 
documentele mentionate, la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului FN, pana la data de 
11.09.2017

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
S.C. ASTI CONTROL S.A. în 
temeiul prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată şi modi-
ficată, şi ale Actului Constitutiv 
al S.C. ASTI CONTROL S.A. 
cu sediul în Calea Plevnei nr. 
139 corp B, sector 6, înregistrată 
în Registrul Comerţului sub 
numărul J40/22855/1994, şi 
având Codul Unic de Înregis-
trare RO 6598524, (denumită în 
continuare şi Societatea), Preşe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie S.C. ASTI CONTROL 
S.A. convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. ASTI CONTROL S.A. 
pentru data de 03.10.2017, ora 
10.00 la sediul Societăţii din 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 
139, corp B, sector 6. Data de 
referinţă pentru acţionarii 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze în Adunările Generale 
ale Acţionarilor este sfârşitul 
zilei de 21.09.2017. În cazul în 
care nu se va întruni cvorumul 
necesar pentru ţinerea adunării 
generale la data menţionată 
mai sus, se reconvoacă la data 
de 06.10.2017 la ora 10.00, la 
aceeaşi adresă şi având aceeaşi 

ordine de zi. Ordinea de zi a 
şedinţei Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Alegerea prin 
vot secret a unui nou membru 
în Consiliul de Administraţie al  
S.C. Asti Control S.A. Propu-
nere membru C.A.: dl. Boencu 
Mihai ,  economis t ,  CNP 
1850721360019, care se legiti-
mează cu CI seria RR nr. 
896940 emis de SPCEP sector 3 
la data de 28.02.2012; 2. Stabi-
lirea datei de  17.10.2017 ca 
dată de înregistrare de la care se 
vor răsfrânge efectele prezentei 
AGOA Asti Control S.A.; 3. 
Împuternicirea persoanei care 
va semna hotărârile adunării 
generale a acţionarilor şi care 
va realiza formalităţile de publi-
citate şi înregistrare a hotărâ-
rilor. Materialele referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi vor 
putea fi consultate de către 
acţionari la sediul societăţii 
începând cu data de 03.09.2017. 
Acţionarii pot participa la 
şedinţa adunării generale, 
personal sau prin reprezentant- 
în baza unei procuri speciale. 
Procurile speciale de reprezen-
tare se vor depune în original la 
sediul societăţii, până cel mai 
târziu la data de 01.10.2017 
orele 10:00, sub sancţiunea pier-
derii exerciţiului dreptului de 
vot în adunarea generală. 
Procurile vor fi reţinute de soci-
etate, făcându-se menţiune 
despre aceasta în procesul- 
verbal.

l Convocare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor S.C. ASTI CONTROL 
S.A. în temeiul prevederilor 
Legii nr. 31/1990 privind socie-
tăţile comerciale, republicată şi 
modificată, şi ale Actului 
Constitutiv al S.C. ASTI 
CONTROL S.A. cu sediul în 
Calea Plevnei nr. 139 corp B, 
sector 6, înregistrată în Regis-
trul Comerţului sub numărul 
J40/22855/1994, şi având Codul 
Unic de Înregistrare RO 
6598524, (denumită în conti-
nuare şi Societatea), Preşedin-
t e l e  C o n s i l i u l u i  d e 
Administraţie S.C. ASTI 
CONTROL S.A. convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. ASTI 
CONTROL S.A. pentru data de 
03.10.2017, ora 10.30 la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Calea 
Plevnei nr. 139, corp B, sector 6. 
Data de referinţă pentru acţio-
narii îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze în Adunările Generale 
ale Acţionarilor este sfârşitul 
zilei de 21.09.2017. În cazul în 
care nu se va întruni cvorumul 
necesar pentru ţinerea adunării 
generale la data menţionată 
mai sus, se reconvoacă la data 
de 06.10.2017 la ora 10.30, la 

aceeaşi adresă şi având aceeaşi 
ordine de zi. Ordinea de zi a 
şedinţei Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor 
este următoarea: 1. Confir-
marea de către Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor a noii 
structuri a acţionariatului, 
structură rezultată în urma 
contractului de cesionare a 1633 
acţiuni de la dna Andreas Elena 
Smaranda la dna Creosteanu 
Ileana. 2. Actualizarea actului 
constitutiv cu noua structură a 
acţ ionariatului ,  cu noul 
membru ales în Consiliul de 
Administraţie şi cu noul act de 
identitate al doamnei Creos-
teanu Ileana. 3. Stabilirea datei 
de 17.10.2017 ca dată de înre-
gistrare de la care se vor 
răsfrânge efectele prezentei 
AGEA Asti Control S.A.; 4. 
Împuternicirea persoanei care 
va semna hotărârile adunării 
generale a acţionarilor, actul 
constitutiv actualizat şi care va 
realiza formalităţile de publici-
tate şi înregistrare. Materialele 
referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi vor putea fi 
consultate de către acţionari la 
sediul societăţii începând cu 
data de 03.09.2017. Acţionarii 
pot participa la şedinţa adunării 
generale, personal sau prin 
reprezentant- în baza unei 
procuri speciale. Procurile 
speciale de reprezentare se vor 
depune în original la sediul 
societăţii, până cel mai târziu la 
data de 01.10.2017 orele 10:30, 
sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot în 
adunarea generală. Procurile 
vor fi reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul- verbal.

LICITAȚII  
l Cash Control Management 
SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile (masini de 
cusut), Hyunday Sonata,2007, 
diesel - 19.947 lei, Fiat Doblo, 
2007, diesel-10.087 lei, mobilier 
la preţul de evaluare. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 08.09.2017, ora 16:00 
la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
15.09.2017 si 22.09.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Marta 

Daniel - Aninoasa, după cum urmează: Denumire: Autoturism 

Volkswagen Golf, nr. înmatriculare AG-11-PNX. Valoare [Ron, 

fără TVA]: 3.890 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475 

067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum 

și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 

207/2015, până în ziua de 13/09/2017. Licitația va avea loc în 

data de 14/09/2017, ora 11:00:00 la sediul SFM - Câmpulung, 

str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel 0248.510098.

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 
vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului 
urbanism, amenajarea teritoriului.

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către 
candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: 
proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoa-
rele: dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - 
partea a III-a; proba scrisă a concursului se va desfăşura în 
data de 4 octombrie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul 
Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: 
cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul 
arhitectură, urbanism sau ştiinţe inginereşti - inginerie 
civilă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 1 an.

Relaţii suplimentare - la Serviciului resurse umane, 
camera 45 sau la telefon 0230/212696, int. 152.
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conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006, a urmatoarelor 
active apartinand CET SA: 
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 ince-
pand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat 
in Brăila, calea Călăraşilor nr. 
321B, la pretul de 777.441 lei; 
Mijloace de transport: Autoutili-
tara 10215 FA 31 la pretul de 
7.210 lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei; 
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; Stoc de magazie, la 
pretul de 155.209 lei; Listele 
complete pot fi studiate la sediul 
lichidatorului. Preturile nu 
contin TVA. Licitatiile se orga-
nizeaza in datele de  07.09.2017, 
1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
28.09.2017, ora 11.00. Alte 
informatii: Licitatiile se organi-
zeaza la biroul lichidatorului din 
Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et 
VI. Caietele de sarcini  se pot 
ridica de la lichidatorului, 
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 ante-
rior datei  l ic itatiei .  Tel . 
0241/542942; 0720/300.464.

l Număr dosar 2698/99/2014 ( 
nr.in format vechi 196/2014). 
Anunţ de vânzare. SC GRUP 

XL COMPANY SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ- compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr. 35 Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei ( respectiv 
531.000 Eur)(60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, 
jud.Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum de 
682 .619 ,40 le i  ( re spec t iv 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt până 
la data de 06.09.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu nr. 
43, Jud. Iaşi, în data de 07 
septembrie 2017 orELE 12:00 şi 
se va desfăşura în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 24.03.2017. 
Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei, Regu-
lament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va 

fi ţinut la plata preţului de adju-
decare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile 
Lupu Nr. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 07.09.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la 
telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899, Fax 0232/240890

l Debitorul SC AD-EX SRL, 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Teren în suprafață de 
10.000mp situat în extravilan 
com. Tartasesti, satul Baldana, 
jud. Dâmbovița, tarlaua 3, 
parcela 19/47, cu o deschidere 
de aproximativ 14,6m. Prețul de 
pornire al licitației este de  
6.936,47Euro. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea până la data 
stabilită pentru licitație în 
c o n t u l  n r . 
RO83PIRB4218736909001000 
deschis la Piraeus Bank -Sucur-
sala Berceni, pe seama debi-
toarei SC AD-EX SRL, a 
garanției de participare la lici-
tație în cuantum de 10%  din 
prețul de pornire (plata se va 
face în lei la cursul BNR din 
data efectuării plății); -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 

Caietului de sarcini în valoare 
de 300 lei exclusiv TVA, care va 
fi plătit prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, cam.504, 
sector 1. Prima şedință de lici-
tație va avea loc în data de 
13.09.2017, ora 14.00. Dacă 
imobilul nu se adjudecă la 
această dată, următoarele lici-
tații vor avea loc în datele de: 
2 0 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 7 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
01.11.2017, 08.11.2017 şi 
15.11.2017de la ora 14.00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1, 
Bucureşti. Pentru relații supli-
m e n t a r e  s u n a ț i  l a  t e l : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l SC Sot Pan Group SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta 
vanzarea in bloc la licitatie 
publica a bunurilor imobile si 
mobile, respectiv teren, clădiri, 
construcții tip magazine meta-
lice şi mijloace de transport 
auto, echipamente şi obiecte de 
inventar utilizate în domeniul 
panificației aflate in patrimoniul 
societatii debitoare, asa cum 
sunt ele identificate in Rapoar-
tele de evaluare întocmite de 
evaluator autorizat Nica Violeta 
Cornelia. Vanzarea are loc 
conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din 15.06.2017 care 
a hotarat vanzarea in bloc a 
tuturor bunurilor si a Adunarii 
Creditorilor din 21.02.2017, care 
a incuviintat Regulamentul de 
vanzare a bunurilor. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel 
stabi l i t  in rapoartele  de 
evaluare, respectiv 624.496,5 lei 
(fara TVA). Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 07.09.2017, 
1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
26.10.2017, 16.11.2017 si 
29.11.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B, Et. 7. Conditiile de partici-
pare la licitatie sunt mentionate 
in caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar, a carui 
valoare este de 3500 lei (fara 
TVA). Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului imobil 
Proprietate imobiliara indus-

triala, situat in com. Poiana 
Campina, sat Poiana Campina, 
str. Principala, nr. 1, jud. 
Prahova, inscris in Cartea 
funciara nr. 21142 a com. 
Poiana Campina, compus din 
teren in suprafata de 66939 mp 
si din cladiri si constructii 
special la pretul total de 
5.538.350 lei fara TVA. Daca 
cumparatorul este o societate 
platitoare de TVA, va opera 
taxarea inversa, iar pretul nu va 
fi purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotara-
rilor Adunarilor Creditorilor din 
data de 19.12.2016 si 15.06.2017 
si a regulamentului de partici-
pare la licitatie. Licitatia publica 
se organizeaza in baza unui 
caiet de sarcini in valoare de 
5.000 lei + TVA, care se achita 
in numerar sau in contul lichi-
datorului judiciar. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 1 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
05.10.2017 si 11.10.2017 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 Lichidator judiciar, organi-
zeaza licitatie publica pentru 
imobilul - teren in suprafata de 
728 mp, situat in Comuna Valea 
Calugareasca, sat Ursoii, judetul 
Prahova la pretul de 19.087 lei cu 
TVA Inclus. Licitatia va avea loc 
la data de 04.09.2017, ora 10.00, 
in Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. 
A Est, ap. 51, jud. Prahova. In 
cazul in care bunul nu se vinde, 
licitatia va fi reluata in datele de 
08.09.2017 ora 10, 12.09.2017 ora 
10, 20.09.2017 ora 10.00, 
22 .09 .2017  o re l e  10 ,00 , 
29.09.2017 ora 10,00, 03.10.2017 
ora 10,00, 06.10.2017 ora 10,00, 
10.10.2017 ora 10,00, 12.10.2017 
ora 10,00. Inscrierea la licitatie se 
face cu cel putin 1 (una) zi 
inainte de data fixata pentru 
licitatie. Pentru inscriere sunt 
necesare: cerere de inscriere, 
copie CI sau Certificat de inma-
triculare, imputernicire pentru 
reprezentant, dovada achitarii 
garantiei de participare de 10% 
din pretul de pornire si 100 lei 
reprezentand contravaloarea 
regulamentului. Aceste sume se 
vor achita la biroul lichidatorului 
sau in contul deschis pe “Termo-
masaj Sano SRL” la Libra Bank 
SA Agentia Ploiesti sub nr. 
RO76BREL000200976590100 
cod fiscal 25601154. Informatii 
suplimentare la tel. 0744920534, 
email: tempoinsolv@gmail.com 
si www.tempoinsolv.ro.

l Primăria oraşului Tg Frumos 
cu sediul în oraş Tg Frumos, Str. 

Cuza Vodă, nr. 67, CIF 4541068, 
telefon 0232-710.330, 0232-
710.906, e-mail: secretariat@
primariatgfrumos.ro, scoate la 
licitaţie publică, pentru concesu-
inare cabinetele medicale, 
sitaute în stradaPetru Rareş, nr. 
58, Policlinică oraş Tg Frumos, 
înscrise în cartea funciară nr. 
60219-C2-U4, nr. Cadastral – 
1120-C1-U1, aflat în proprie-
tatea privată a oraşului Tg. 
Frumos. Documentaţia privind 
atribuirea poate fi procurată 
contra cost (contravaloare caiet 
de sarcini – 10,00 lei), începând 
cu data de 01.09.2017 de la 
Compartimentul Administrarea 
patrimoniului din cadrul Primă-
riei oraşului Tg Frumos. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 
94,63 lei/mp/an – 94, 68 lei/mp/
an (în funcţie de statiul medical 
pentrucare se depune oferta). 
Garanţia de participare este 
10% din valoarea spaţiului 
medical pentru care se depune 
oferta. Data limită pentru clari-
ficări este 20.09.2017, ora 12:00. 
Data limită de depunere a ofer-
telor privind participarea la 
licitaţie este 21.09.2017, ora 
16:00 la secretariatul Primăriei 
Tg Frumos. Ofertele se vor 
depune în două exemplare (un 
exemplar original şi un exem-
plar în copie). Licitaţia va avea 
loc în data de 22.09.2017, ora 
10:00, în Sala Mare a Primăriei 
oraşului Tg Frumos. Soluţio-
narea litigiilor apărute în cadrul 
procedurii este de competenţa 
instanţei de contecios adminis-
trativ şi fiscal al tribunalului 
Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 25 
în termen de 3 zile de la data 
stabilirii câştigătorului licitaţiei.

l Profiplast SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in bloc (masina confecti-
onat manere pentru sacose, 
masina de presat sacose, masina 
pentru debitat folie, compresor, 
etc) la preţul de evaluare redus 
cu 50% de 12.297,00 lei  fara 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 07.09.2017, 
ora 14:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 14.09.2017 si 21.09.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Profiplast SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la preţul de evaluare 
redus cu 50% de 28.410,00 lei 
fara TVA teren intravilan (curti 
constructii) in suprafata de 287 

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

a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. Nr. 94 187/28.08.2017 Anunț . 

privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile 13.09.2017. 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 13 septembrie 2017, ora 

12.00, în localitatea Târgoviște, Cal. Domnească, nr. 166, se vor vinde la licitație, următoarele 

bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane CAVALCA GIAMPAOLO, licitația a II-a: - 

Casă în suprafață de 202 mp, compusă din cinci camere, o bucătărie, o cămară, o baie, WC serviciu, 

spălătorie, trei holuri și construită din fundație de beton, zidărie din cărămidă, planșeu de beton, 

învelitloare din tablă, situată în com. Bucșani, sat Bucșani, str. Drumul Taberei, nr. 753, preț de 

evaluare/ de pornire al licitației 138 075 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale 

și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Nu este cazul. 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, ora 13.00, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie 

de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0245.616779, int. 640. Data afișării: 01.09.2017.
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mp, nr. Cadastral 2178/1, carte 
funciara nr. 22590 a localitatii 
Campina  s i  cons t ruct i i 
(C3-spatiu productie in supra-
fata masurata 141 mp, supra-
fata construita 140,92 mp, 
C4-birou in suprafata masu-
r a t a  3 3  m p ,  s u p r a f a t a 
construita 32,06 mp si C5-grup 
sanitar in suprafata masurata 
10 mp, suprafata construita 
9,08 mp) situate in Campina, 
str. Plevnei, nr.63-65, jud. 
Prahova.Terenul ce face 
obiectul vanzarii este un teren 
cu inclinatie care prezinta 
alunecari de teren. Construc-
tiile amplasate pe teren sunt 
grav afectate de alunecari de 
teren si prezinta risc de prabu-
sire. Persoanele interesate vor 

cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 07.09.2017, 
ora 14:30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 14.09.2017 si 21.09.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
l ic i taţ ie  publica in bloc 
pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, 
respectiv suma de 37.545,19 lei 

fara TVA bunurile mobile din 
patrimoniul debitoarei situate 
in incinta stadionului “Ilie 
Oana” - corp administrativ  
(mobilier, electronice, obiecte 
IT, aere conditionate, etc). 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în 
08.09.2017, ora 15:30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Î n  c az u l  n e a d j u d e că r i i 
vânzarea va fi reluată în ziua 
de 15.09.2017 si 22.09.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publica in bloc pornind 
de la valoarea de evaluare 
redusa cu 50%, respectiv suma 
de 160.006,64 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimo-
niul debitoarei situate in incinta 
stadionului “Ilie Oana” - 
stadion (canapele, dulapuri,-
mese,  comode,  TV, aere 
conditionate, cusete, etc). 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 08.09.2017, 
ora 16:00 la sediul lichidato-

rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 15.09.2017 si 22.09.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Compania De Pază Unias 
Security SRL-in faliment, cu 
sediul social în Ploiesti, str. 
Rafinorilor, nr. 4, modulul E1, 
e t a j ,  j u d .  P r a h o v a , 
J29/2907/2007, CUI 22722127 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redusa cu 50% 
autoturism M1 Dacia Logan an 
2013 (13.400 lei). Valorile de 
evaluare nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 07.09.2017, 
ora 16:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 14.09.2017 si 21.09.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Petroluc Serv SRL prin lichi-
dator judiciar VIA INSOLV 
SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri mobile 
la valoarea de evaluare redusa 
cu 50%. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 
07.09.2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 14.09.2017 respectiv 
21.09.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
l ichidator  judic iar  VIA 
INSOLV SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
bunuri mobile la valoarea de 
evaluare redus cu 50% autouti-
litara Dacia Papuc-PH 33 
RDC, camion 2 usi, an fabri-
catie 2005, diesel-2.150,00 lei si 
autoturism Dacia Logan-PH 66 
RDC, berlina 4 usi, an fabri-
catie 2005, benzina-2.350,00 lei. 
Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 08.09.2017, 

ora 14.00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 
15.09.2017 respectiv 22.09.2017 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
l ichidator  judic iar  VIA 
INSOLV SPRL scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie 
publică la valoarea de evaluare 
redus cu 50% de 125.327,50 lei 
mijloace fixe (1 cabina vopsit, 
bormasine, prese, testere, truse 
scule, sistem reglare geometrie 
roti, mobilier, etc) si stocuri la 
va loare  de  evaluare  de 
22.375,50 lei (lampi, oglinzi, 
geamuri oglinzi, , aripi, capace 
oglinzi, suporturi, bari, grile, 
capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoi-
lere, faruri, carenaje, capete 
bara, filtre)Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 08.09.2017, 
ora 14:30 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 
15.09.2017 respectiv 22.09.2017 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Radcar Autoserv SRL prin 
lichidator judiciar VIA INSOLV 
SPRL scoate la vânzare in bloc 
prin licitaţie publică la valoarea 
de evaluare redusa cu 10% de 
2.233.800,00 lei C1-service auto 
Sc-1082 mp, C2-cabina poarta 
Sc-6 mp si C3-hala mecanica 
Sc-490 mp situate in comuna 
Bucov, sat bucov, nr. 1271, jud. 
Prahova. Terenulpe care se afla 
amplasate constructiile nu face 
obiectul vanzarii fiind concesi-
onat de la Primaria Bucov, jud. 
Prahova. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 08.09.2017, ora 
15/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 
22.09.207, respectiv 05.10.2017 
si 19.10.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Par Rom SRL-in faliment 
prin lichidator judiciar VIA 

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. Numar de operator de date 

cu caracter personal 20002. Dosar executare 190. Nr. 22369/31.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 

August, Ziua 31. 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 12, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, B-dul. 

București nr. 39A, clădirea Hippodrome Office Center, et. 1, județul Prahova, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC EMON ELECTRIC SA, cu sediul în loc. Câmpina, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 1A, jud. Prahova, CUI 

10415382, a treia licitație: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: Automobil mixt, tip 7120 F, nr. 

identificare UU-4270094W0002328, capacitate cilindrică 549, serie motor 7243, motorină, culoare alb = gri metalizat, an fabricație 

1998, nr. înmatriculare PH 04 KUK, Nu se cunosc, 8.594 lei, 19%; Autospecială, scară hidraulică + furgon persoane, tip 16230 F, nr. 

identificare UU4940003T0088543, capacitate cil. 10344, serie motor 22401, motorină, culoare roșu + gri, an fabricație 1996, nr. 

înmatriculare PH-04-YIL, Nu se cunosc, 17.278 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, berlină, 4 uși, tip Passat, nr. identificare 

WVWZZZ3BZYP048120, capacitate cilindrică 1781, serie motor 027144, culoare albastru, benzină, an fabricație 1999, nr. 

înmatriculare PH 98 SOL, Nu se cunosc, 4.388 lei, 19%; Autoturism Volkswagen break, 4+1 uși, tip Golf Variant 1,9 tdi, nr. identificare 

WVWZZZ1JZ3W248676, capacitate cilindrică 1898, serie motor 1535633, motorină, culoare gri metalizat, an fabricație 2002, nr. 

înmatriculare PH 11 EMO, Nu se cunosc, 5.547 lei, 19%; Autoturism Opel, berlină 4 uși, tip Vectra 2,2 DTI, nr. identificare 

WOLOZCF6931007814, capacitate cilindrică 2172, serie motor 17D42703, motorină, culoare gri, an fabricație 2003, nr. îmatriculare 

PH 85 YNA, Nu se cunosc, 7.866 lei, 19%; Autoutilitară marca Ford, furgon cabină integrată 3+1 dubla uși, tip varianta PU2 /Transit, 

Connect, nr. identificare WFOUXXTTPU5K20400, capacitate cilindrică 1753, serie motor 5k20400, motorină, culoare albă, an fabricație 

2005, nr. înmatriculare PH 18 EMO, Nu se cunosc, 4.729 lei, 19%; Remorcă O2, metal car, caroserie Dc supra structură deschisă, tip 

2RPM-3,5 //, nr. identificare UXS215SUP6DEM0001, an fabricație 2006, culoare negru, nr. înmatriculare PH 43 EMO, Nu se cunosc, 

3.342 lei, 19%; Autoturism M1, Volkswagen, caroserie AA berlină, tip 3C/AABKPXO/ Passat, nr. identificare WVWZZZ3CZ6P162141, 

capacitate cilindrică 1968, serie motor 092153, an fabricație 2006, motorină, culoare maro, nr. înmatriculare PH 01 EMO, Nu se cunosc, 

12.095 lei, 19%; Remorcă, marca mecanica Mârșa, caroserie platformă oblon metalic, tip ZDK120R, nr. identificare 

UVW2HZDK12R3DA001, an fabricație 2003, culoare verde, nr. înmatriculare PH 44 EMO, Nu se cunosc, 8.730 lei, 19%; Autoturism M1, 

Volkswagen, caroserie AB berlină cu hayon, tip 1K/ABBWAXO/ Golf, nr. identificare WVWZZZ1KZ7P011770, capacitate cilindrică 1984, 

serie motor 083740, an fabricație 2007, benzină, culoare negru, nr. înmatriculare PH 33 AMS, Nu se cunosc, 11.845 lei, 19%; Remorca 

speciala O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750 Relian, nr. identificare ROOB66K3320039, an fabricație 2006, 

culoare gri, nr. înmatriculare PH 50 EMO, Nu se cunosc, 2.137 lei, 19%; Remorcă speciala O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, 

tip RTT 3500, nr. identificare ROOB66M3310038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH 51 EMO, Nu se cunosc, 3.683 lei, 

19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750, an fabricație 2006, culoare gri, nr. inventar. 33-

0282, Nu se cunosc, 2.137 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, caroserie 3 volume, berlină, 4 uși, tip 1J/Borra, nr. identificare 

WVWZZZ1JZ1W610431, capacitate cilindică 1595, serie motor 895518, an fabricație 2001, benzină, culoare albastru, nr. înmatriculare 

PH 16 EMO, Nu se cunosc, 4.683 lei, 19%; Structură metalică susținere pod rulant tip șopron metalic, suprafața 157.96 mp, înălțime 

maximă 6.19 m, nr. inventar 310621, Nu se cunosc, 119.971 lei, 19%; Pod rulant Elmas, utilaj de ridicat funcționează în hala de turnare 

deservind două mese vibratoare. Are deschidere de 6.20 m și sarcina maximnă de 5 t, nr. inventar 330178, Nu se cunosc, 9.662 lei, 

19%; Centrală termică Viessman Piromat, este o centrală ce funcționează pe material lemnos, în construcția de fontă ce livrează apă 

caldă pentru rețeaua de încălzire a clădirilor din incintă, are puterea termică de 40 kw și un randament de 92%, nr. inventar 310549, Nu 

se cunosc, 32.076 lei, 19%; Masă turnare 13x3.5 m/Avermann, număr de inventar 31-0399, Nu se cunosc, 50.116 lei, 19%; Masă 

turnare 13x3.5 m/Avermann, număr de inventar 31-0400, Nu se cunosc, 50.116 lei, 19%; Post tranformare PT 171, semi mobil, în 

carcasă din beton, trasportabil auto tip MJ/JT, nr. inventar 31-0561, Nu se cunosc, 78.621 lei, 19%; Atelier mecanic în construcție 

demolabilă, nr. inventar 31-0565, Nu se cunosc, 43.673 lei, 19%. Total: 481289 lei. 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

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

a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 

10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, 

copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice 

străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Taxa de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se achita în contul RO 

31TREZ5215067XXX013036, deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Ploiești, cod de identificare fiscală 2844910. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din localitatea Ploiești, B-dul. București nr. 39A, clădirea Hippodrome Office Center, et. 

1, județul Prahova sau la numărul de telefon 0244.700931/ 123. Data afișării: 01.09.2017.
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INSOLV SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la pretul de 
evaluare redus cu 50%,  ince-
pand cu data de 06.09.2017, ora 
13.30, teren extravilan-4.350 
mp situat in Costinesti, parcela 
A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, 
CF 830, jud. Constanta = 
192.305 lei, teren extravilan - 
2.450,11 mp situat in Costi-
nesti, parcela A314/19/1, nr. 
Cadastral  1024/23,  jud. 
Constanta = 81.236,50 lei, teren 
extravilan - 5.887 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/20/1/1, 
nr. Cadastral 10.156, CF 
10.383, jud. Constanta = 
273.265 lei, teren extravilan - 
8.038 mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/1, nr. Cadas-
tral  920,  CF 1132,  jud. 
Constanta = 373.071,50 lei, 
teren extravilan - 17.920 mp 
situat in Costinesti, parcela 
A314/19/1, nr. Cadastral 1024, 
CF 11260, jud. Constanta = 
792.251,50 lei, teren extravilan 
- 570mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadas-

tral 918/2, CF 10248, jud. 
Constanta = 26.458,50 lei, teren 
intravilan - 780 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/20/2/1, 
nr. Cadastral 618/1, CF 1999, 
jud. Constanta = 36.206,50 lei, 
teren intravilan - 650 mp situat 
i n  C o s t i n e s t i ,  p a r c e l a 
A314/18/2/1, nr. Cadastral 489, 
CF 11084, jud. Constanta = 
30.172 lei, teren intravilan - 
2.080 mp situat in Costinesti, 
parcela A314/19/2, nr. Cadas-
tral 10243, CF 1118, jud. 
Constanta = 96.550,50 lei. 
Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 13.09.2017, 
20 .09 .2017 ,  27 .09 .2017 , 
respectiv 04.10.2017 la aceleasi 
ore la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI  
l Pierdut atestat manager 
transport marfă, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Bărbuş Nicolae Marian, din 
comuna Șirineasa, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l  S C  C o m t u r e n  S R L , 
J19/445/2005, CUI 17515702, 
declar pierdut certificat consta-
tator nr. 353/11.01.2010. Il 
declar nul.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire locuinta Nr. 
1983/14.05.1991, pe numele 
Tomescu Valeriu si Tomescu 
Iuliana. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
i n t e g r a l a  l o c u i n t a  n r. 
2440/10.03.1997, pe numele 
Visan Elena. Declar nula.

l Pierdut Dovada achitare 
integrala nr. 880/13.03.1994 
aferenta Contract vanzare cu 
plata in rate nr. 8393/7940/1176 

din 14.01.1992, pe numele 
Eremia Ion si Eremia Constan-
tina. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr. 1880/2/14.01.1975 si Proces 
verbal din 8.06.1975, pe numele 
Andris Alexe si Andris Eva. Le 
declar nule.

l Pierdut Contract plata in 
rate locuinta aferent Contract 
v a n z a r e  c u m p a r a r e  n r. 
7409/05/1992, pe numele 
Popescu Elena. Declar nul.

l Pierdut Chitanta achitare 
integrala apartament, Bobeica 
Marin si Bobeica Gina. O 
declar nula.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire locuinta din 
Bdul Dacia 128, sect 2, Bucu-
resti, pe numele Agopian 
Edward. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Postelnicu Dragos Liviu si 

Postelnicu Eleonora. O declar 
nula.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire locuinta, pe 
numele Anastasescu Gheorghe. 
Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Peicu 
Mircea. O declar nula.

l Ionescu Clara Andreea – 
avocat  def ini t iv  Baroul 
Teleorman, pierdut card de 
identitate pentru avocat. Îl 
declar nul.  

Pierdut CUI al societăţii 
Leader Euro House DCC 
SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 2, Șos. Colentina, nr. 
55, bl. 83, având CUI: 
20061533, înreg. la ORC sub 
nr. J40/21376/2006, pe care 
îl declar nul.

l Pierdut carnet ambarcațiune 
de agrement nr. 00014 eliberat 
de Căpitănia Portului Juri-

lovca, jud. Tulcea la data de 
10.03.2003 pe numele Cami-
nețchi Nichita. Se declară nul.

l Pierdut act de concesiune 
asupra locului de veci emis de 
Parohia Bisericii Mărcuţa din 
Bucureşti, Figura XIX, nr. 117, 
pe numele de Maria Angela şi 
Burghel Elena.

l Ciubuc Mihaita P.F.A. cu sediul 
profesional în Bucureşti, sector 3, 
str. Fizicienilor nr.16, bl. 10 A, sc. 
A, ap. 24, F40/1082/18.05.2007, 
C.U.I. 21761233, declar pierdut 
(nul) certificat de înregistrare cu 
seria B nr. 1725987.

l Pierdut autorizaţie de 
farmacie cu număr de înregis-
trare 12146/Vvv1705/08.07.2016, 
eliberată de Ministerul Sănătăţii 
pentru S.C. Farmacia Pulso 
Medical S.R.L., C.U.I. 32884720.

l Pierdut cartelă tahograf 
eliberat de ARR Tulcea pe 
numele de Chiper Teodor 
Georgian. Îl declar nul.




