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OFERTE SERVICIU
l S.C. Instal Roland S.R.L. 
angajează personal calificat 
pentru funcţia de vinificator. 
Informaţii la tel: 0744.697.539.

l Angajăm personal de cură-
ţenie, program scurt de dimi-
neaţă, 3 ore pe zi, în noul Mall de 
la parcul IOR, salariul compe-
titiv, plătit fără întârziere, 
căutăm oameni  calz i ,  cu 
bun-simţ şi foarte serioşi. 
0757.117.471.

l Institutul Naţional de Statis-
tică organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
natăa unui post contractual 
vacant: Direcţia de achiziţii, 
investiţii şi servicii administraţie 
generală, Compartimentul logis-
tică şi organizare evenimente- 1 
Post Şofer tr. I. Condiţii specifice: 
-minimum studii gimnaziale; 
-vechime minimum 6 ani; 
-permis de conducere valabil 
categoria B şi C. Concursul se 
organizează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică din Bucu-
reşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, 
Bucureşti, în data de 14.09.2016, 
ora 10.00, proba scrisă şi 
19.09.2016, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică din 
bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică şi pe site-ul 
Institutului Naţional de Statistică 
(www.insse.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Insti-
tutului Naţional de Statistică şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
(021)317.77.82.

l Comuna Făurei, cu sediul în 
localitatea Făurei, judeţul 
Neamţ, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Muncitor I, 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.09.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
16.09.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii 8 clase 
obligatorii; -condiţii de vechime 
-nu sunt solicitate; -atestat elec-
trician. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primariei comunei Făurei. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primariei comunei Faurei, 
persoană de contact: Bujor 
Petrica, telefon: 0233.762.005, 
e-mail: primariafaurei@yahoo.
com

l Primăria Comunei Mihăeşti, 
cu sediul în localitatea Mihăeşti, 
str. Principală, nr. 26A, judeţul 
Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de:  Conducător 

auto -şofer microbuz şcolar -1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G . 
nr.286/23.03.2011, republicată, 
privind statutul funcţionarilor 
publici cu modificările şi comple-
tările ulterioare.  Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.09.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
16.09.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -Absolvent de 
studii medii liceale, absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat ; 
-Vechimea minimă 2 ani în speci-
alitatea şofer/conducător auto; 
-Atestat profesional de transport 
persoane; -Posesor al unui permis 
de conducere valabil, care să 
cuprindă categoriile B, C, D şi E. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Mihăeşti, judeţul 
Argeş. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Mihăeşti, 
persoană de contact: Baroana 
Zefina,  telefon: 0248.560.002, 
fax: 0248.560.005, E-mail: 
primarie@mihaesti.cjarges.ro

l Primăria Comunei Răuceşti, 
cu sediul în localitatea Răuceşti, 
Sat Răuceşti,  nr. 300, judeţul 
Neamț, organizează concurs 
conform Legii nr. 188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Inspector -comparti-
ment Urbanism Tehnic -Inves-
tiții. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 27 
septembrie 2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 28 
septembrie 2016, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
-studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul inginerie 
civilă, cu specializările: inginerie 
civilă, construcții civile, indus-
triale şi agricole, arhitectură, 
urbanism; -vechimea în speciali-
tatea studiilor -un an; -abilităţi şi 
competenţe: cunoştinţe de 
operare pe calculator. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei 
Răuceşti. Relaţii suplimentare la 
sediul:  Primăriei comunei 
Răuceşti, persoană de contact: 
Va s i l e  Vi e r u ,  t e l e f o n : 
0233.788.003, fax: 0233.788.239.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare  „Prof.Dr. 
C.C.Iliescu” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, perioadă nede-
terminată,  conform H.G. 
286/2011: -1 post economist 
specialist I A -Serviciul Financi-
ar-Contabilitate. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere este 
06.09.2016, ora 12.00. 2.Data şi 
ora organizării probei scrise: 
14.09.2016, ora 9.00. 3.Data şi 
ora probei interviu: 16.09.2016, 
ora 9.00. 4.Locul depunerii dosa-
relor şi al organizării probelor de 
concurs: sediul institutului din 
Şos.Fundeni, nr.258, sectorul 2 
-Serviciul RUNOS. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -studii: diplomă de 

licenţă în specialitate; -vechime: 6 
ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate; -foarte bun cunoscător PC 
(Excel, Word etc.). Anunţul de 
concurs, bibliografia şi tematica 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unităţii: www.cardioiliescu.ro. 
-secţiunea Informaţii -Concur-
suri. Relaţii suplimentare se obţin 
la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 0314.251.519.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, 
str. Bogdan Vodă, nr.14, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de conducere vacante de arhitect 
şef, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. Data 
desfăşurării concursului: -proba 
scrisă în data de 03.10.2016, ora 
10.00; -proba interviu în data 
06.10.2016, ora 10.00. Condiţii de 
participare: Generale: prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999 
(r2). Specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul arhitectură sau 
urbanism; -vechimea în speciali-
tatea studiilor, potrivit art. 57 din 
Legea nr.188/1999 (r2)- 3 ani. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei cam.6 în termen 
de maximum 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la nr. 
de telefon 0262.311.001, int.138.

l Primăria comunei Chiajna din 
judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacantă de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Comparti-
mentului administrație publică 
locală şi secretariat. Concursul 
cuprinde 2 probe, respectiv proba 
scrisă şi proba orală, care se vor 
susţine la sediul primăriei 
comunei Chiajna din Str. Păcii nr. 
75, comuna Chiajna, judeţul 
Ilfov. Proba scrisă va avea loc în 
data de 23.09.2016, orele 10.00. 
Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul primăriei comunei 
Chiajna din Str. Păcii nr. 75, 
comuna Chiajna, judeţul Ilfov, 
respectiv până la data de 
12.09.2016, ora 16:00, ultima zi 
de selecţie a dosarelor fiind în 
data de 19.09.2016. Dosarele de 
concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
țiile de participare la concurs şi 
bibliografia vor fi afişate la sediul 
primăriei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
021.436.11.22.

l Primăria Comunei Izvoru 
Birzii organizează concurs de 
recrutare, pentru ocuparea func-
ţiei în regim contractual, vacantă, 
de  Muncitor Tr.IV (Paznic) din 
cadrul Primariei Izvoru Birzii. 
Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.3 din anexa 
la Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, actualizată. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Izvoru 
Birzii din Localitatea Izvoru 
Birzii, în perioada: 14-16 septem-
brie 2016 şi constă în susţinerea a 
două probe: -Proba scrisă în data 
de 14.09.2016, ora 10,00; -Inter-
viul în data de 16.09.2016, ora 
14,00. Dosarele de înscriere se 
depun la secretarul Comisiei de 
concurs, la sediul Primăriei 
Comunei Izvoru Birzii, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului şi vor 
conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 alin. 1 
din  anexa la Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, actualizată. 

Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primărie Comunei 
Izvoru Birzii, precum şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Izvoru Birzii din Localitatea 
Izvoru Birzii şi la telefon nr. 
0252707443.

l Primăria comunei Greaca, cu 
sediul în: localitatea Greaca, 
strada Principală numărul 133, 
judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi  contractuale, 
aprobate prin H.G. nr. 286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: -referent cu 
atribuţii pe linia situaţiilor de 
urgenţă, post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată, 
compartiment serviciu voluntar 
pentru situaţii de urgenţă; -guard 

post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată, comparti-
ment administrativ; -şofer post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată, compartiment 
administrativ; -2 (două) posturi 
muncitori calificaţi, posturi 
vacante contractuale pe perioadă 
nedeterminată, compartiment  
administrativ. Bibliografia şi 
condiţiile specifice pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
scoase la concurs se afişează la 
sediul şi pe site-ul Primăriei 
comunei Greaca: www.comuna-
greaca.ro. I.Condiţii de partici-
pare: -vârsta cel puţin 18 ani; 
-cetăţenia română; -apt medical; 
-să nu aibă antecedente penale; 
-pentru posturile de muncitori 
calificaţi să aibă studii generale şi 
vechime minimă 6 luni, pentru 
postul de referent cu atribuţii pe 
linia situaţiilor de urgenţă să aibă 
studii medii cu diplomă de baca-
laureat  şi vechime minimă 6 luni  
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în specialitatea studiilor, pentru 
postul de guard să aibă studii 
medii cu diplomă de bacalaureat 
şi vechime minimă 6 luni în 
specialitatea studiilor, iar pentru 
postul de şofer să aibă carnet de 
profesionist (inclusiv categoria 
D), studii medii cu diplomă de 
bacalaureat şi vechime minimă 6 
luni în specialitatea studiilor. 
Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: Proba scrisă: -data 
de 14 septembrie 2016, ora 10.00 
la sediul Primăriei comunei 
Greaca; Proba  de interviu:-data 
de 16 septembrie 2016, ora 10,00 
la sediul Primăriei comunei 
Greaca. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este  
06 septembrie 2016, la sediul 
Primăriei comunei Greaca. Date 
c o n t a c t :  l a  s e c r e t a r i a t , 
tel.0246.246.042. II. Dosarul de 
concurs va cuprinde: -cerere de 
înscriere la concurs, cu nr. de 
înregistrare; -copie act identitate; 
-copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări; -carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţă care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie; -cazier judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate de la medicul 
de familie; -curriculum vitae.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Vând teren stradal, 1540 mp, 
comuna Dobreşti - Argeş. Tel. 
0744498374.

CITAȚII  
l Numita Budeanu Maria este 
chemată la Judecătoria Iaşi, str. 
Anastasie Panu nr.25, Dosar nr. 
11847/245/2015, în data de 08 
septembrie 2016, ora 8.30, în 
calitate de pârât,  în proces cu 
Budeanu Petru, în calitate de 
reclamant.

l Numita Cîrneală Chistrugă 
Violeta, domiciliată în Dorohoi, 

str. Poştei, nr. 3, apt. 15, judeţul 
Botoşani, este citată la Judecă-
toria Dorohoi în dosar nr. 
697/222/2016 pentru data de 6 
septembrie 2016 în calitate de 
pârâtă, reclamant Amăricuţei 
Stelică.

l Voiculescu Angela- dom. Str.1 
Decembrie 1918 Nr.56; Bl.C13; 
Sc.2;  Ap.1,  Loc.  Caracal, 
subscrisa SC Kalorit SRL, cu 
sediul in Slatina, Str. Draganesti 
nr.6; bl. 6; sc. B; ap.14, pct. de 
lucru in Caracal Str. Cal. Bucu-
resti nr. 35; bl. B1; sc. 1, parter, 
jud Olt, va convocam: ca in 
termen de 15 zile de la notificare 
sa va prezentati la sediul socie-
tatii pentru solutionarea liti-
giului, respective sa achitati 
debitul restant de 1.900 lei, repre-
zentand neplata in totalitate a 
instalatiei termice, conform 
contract nr. 1453/13.11.2012, in 
cazul in care nu veti da curs 
convocarii  urmeaza sa ne 
adresam instantei de judecata 
pentru recuperarea sumelor 
datorate.
 
l Nicu Stelian- dom. Str.Intr.
Muzeului Nr.29; Bl.5; Sc.2; Ap.3, 
Loc. Caracal, subscrisa SC Kalorit 
SRL, cu sediul in Slatina, Str.
Draganesti nr.6; bl.6; sc. B; ap. 14, 
pct. de lucru in Caracal Str. Cal. 
Bucuresti nr. 35; bl.B1; sc. 1, 
parter, jud Olt, va convocam: ca in 
termen de 15 zile de la notificare 
sa va prezentati la sediul societatii 
pentru solutionarea litigiului, 
respective sa achitati debitul 
restant de 1.535 lei, reprezentand 
neplata in totalitate a instalatiei 
termice, conform contract nr. 
1314/26.07.2012, in cazul in care 
nu veti da curs convocarii 
urmeaza sa ne adresam instantei 
de judecata pentru recuperarea 
sumelor datorate.
 
l Popescu Violeta Simona –dom. 
Str.N.Titulescu Nr.88; Bl.D1; 
Sc.C; Ap.16 Loc. Caracal,  
subscrisa SC Kalorit SRL, cu 
sediul in Slatina, Str. Draganesti 

nr. 6; bl. 6; sc.B; ap.14, pct. de 
lucru in Caracal Str. Cal. Bucu-
resti nr. 35; bl. B1; sc. 1,parter, jud 
Olt, va convocam: ca in termen 
de 15 zile de la notificare sa va 
prezentati la sediul societatii 
pentru solutionarea litigiului, 
respective sa achitati debitul 
restant de 2.818 lei, reprezentand 
neplata in totalitate a instalatiei 
termice, conform contract nr. 
1525/20.11.2012, in cazul in care 
nu veti da curs convocarii 
urmeaza sa ne adresam instantei 
de judecata pentru recuperarea 
sumelor datorate.
 
l Marin Muhai –dom. Str. 
Crizantemei; Bl. C; Sc.1; Ap.3, 
Loc. Caracal, subscrisa SC Kalorit 
SRL, cu sediul in Slatina, Str. 
Draganesti nr.6; bl.6; sc. B; ap. 14, 
pct. de lucru in Caracal Str. Cal. 
Bucuresti nr. 35; bl.B1; sc. 1,parter, 
jud Olt, va convocam: ca in 
termen de 15 zile de la notificare 
sa va prezentati la sediul societatii 
pentru solutionarea litigiului, 
respective sa achitati debitul 
restant de 2.790 lei, reprezentand 
neplata in totalitate a instalatiei 
termice, conform contract 
nr.1515/30.07.2015, in cazul in 
care nu veti da curs convocarii 
urmeaza sa ne adresam instantei 
de judecata pentru recuperarea 
sumelor datorate.

l SC Ultraimage Medical SRL, 
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, 
str.Jules Michelet, nr. 25, ap.2, 
Sector 1, este chemat la Judecă-
toria Sector 4 Bucureşti, str.
Danielopol Gheorghe, nr.2-4, 
Sector  4 ,  la  camera 312, 
C12-civil, minori şi familie, azil şi 
executare, în ziua de 19 septem-
brie 2016, ora 09.00, în calitate de 
i n t i m a t  î n  D O S A R 
nr.5841/4/2011*, în proces cu 
Guşanu Bogdan în calitate de 
contestator pentru Fond -contes-
tație la executare rejudecarea. În 
caz de neprezentare a părților, 
judecata se va face în lipsă, dacă 
se solicită în scris acest lucru de 
către una din părți. Prin înmâ-

narea citației, sub semnătură de 
primire, personal sau prin repre-
zentant legal sau convențional, 
pentru un termen de judecată, cel 
citat este prezumat că are în 
cunoştință şi termenele de jude-
cată ulterioare aceluia pentru 
care citația i-a fost înmânată.

l Se citează pentru data de 
02.09.2016, ora 11, la sediul socie-
tăţii profesionale Notariale 
“Notariatul Public Olteniţa”, din 
Municipiul Olteniţa, Aleea 
Flacăra nr. 2, judeţul Călăraşi, 
doamna Tătuţ Maria fiica 
doamnei Mocanu Elena, în cali-
tate de succesibil al defunctului 
Ungureanu Gheorghe, decedat la 
data de 02 mai 2016, cu ultimul 
domiciliu în localitatea Căscioa-
rele, judeţul Călăraşi, pentru 
dezbaterea succesiunii acestuia.

DIVERSE  
l Anunţ  Public nr. 1. “Euro-
santis” S.R.L. Constanţa, titu-
l a r ă  a  P r o i e c t u l u i : 
”EXTINDERE  ZONA DE 
PARCARE EXISTENTĂ, Hotel 
V E R O N I C A ,  S t a ţ i u n e a 
VENUS”, amplasată în Staţi-
unea Venus, Str. Dem Radulescu 
nr. 84, Jud. Constanţa, anunţă 
publicul interesat că s-a depus 
documentaţia în vederea obţi-
nerii avizului de mediu pentru 
avizarea Proiectului: ”EXTIN-
DERE ZONA DE PARCARE 
EXISTENTĂ, Hotel VERO-
NICA, Staţiunea VENUS”. 
Observaţii le publicului se 
primesc în scris la sediul APM 
Constanţa, Str. Unirii nr. 23, 
zilnic între orele 08.00 – 16.00, în 
termen de 18 zile calendaristice 
de la apariţia anunţului.

l În temeiul art. 100 alin. (1) 
din Legea privind procedura 
insolvenței nr. 85/2014, comu-
nicăm deschiderea procedurii de 
faliment a debitorului SC 
Mondo Trade MH SRL, cod 
fiscal 25107380, înmatriculată la 
O R C  M e h e d i n ţ i  s u b  n r. 
J25/60/2009 de către Tribunalul 
M e h e d i n ţ i  î n  d o s a r  n r. 
7718/101/2015. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
supl imentare  16 .08 .2016; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea şi 
afişarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este la 05.09.2016, 
Termen pentru depunerea even-
tualelor contestații la 12.09.2016; 
Termen pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv 
c o n s o l i d a t  a l  c r e a n ţ e l o r 
26.09.2016. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

LICITAȚII  
l S.FISE Electrica Serv S.A. 
-SISE Electrica Transilvania 
Nord, cu sediul în Cluj Napoca, 
s t r . T a b e r e i ,  n r . 2 0 , 
t e l .+40372 .640 .383 ,  Fax : 
+40264.205.504, achiziţionează 
„Întrerupătoare tripolare tip 
USOL” în cantităţile şi condiţiile 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire. Adresa la care se poate 
solicita documentaţia de atribuire: 
SISE Transilvania Nord, Cluj 
Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel. 
+ 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  F a x : 
+40264.205.504. Documentaţia de 
atribuire se pune la dispoziţia 
operatorilor economici gratuit, în 
urma solicitării acesteia. Proce-
dura aplicată: licitaţie deschisă. 
Locul de livrare a produselor: 
conform specificaţiilor din docu-
mentaţia de atribuire. Natura şi 
cantitatea produselor ce se vor 
achiziţiona:„Întrerupătoare tripo-
lare tip USOL” în cantităţile 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire. Durata contractului: 
maxim 2 luni. Data limită de 
primire a ofertelor: 06.09.2016, 
ora 12.00. Data deschiderii ofer-
telor: 06.09.2016, ora 12.30. 
Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE Transilvania Nord, 
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, 
secretariat general. Limba de 
redactare a ofertelor: limba 
română. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data 
deschiderii ofertelor. Criteriul de 
atribuire a contractului: „preţul 
cel mai scăzut".

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Ged -  Oil  Company SRL 
desemnat prin Sentinta nr. 6046 
din data de 25.06.2015, pronun-
tata in Dosar nr. 37265/3/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
resti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin 
licitatie publica a bunului mobil 
aflat in proprietatea Ged - Oil 
Company SRL, constant in auto-
turism marca Dacia Logan, an 
fabricatie 2009, combustibil 
Motorina, capacitate cilindrica 
1598 cm3, putere 63 kw, culoare 
ALB, taxa de prima inmatricu-
lare neachitată, in valoare totala 
de 2.500 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 31.08.2016 ora 
14,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunului 
nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza 
alte licitatii saptamanale, la 

aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi pe numele 
Dincă Marius Gabriel.  Se 
declară nul. 

l Pierdut legitimaţie de membru, 
eliberată de Uniunea de Creaţie 
Interpretativă a Muzicienilor din 
România, pe numele Druja 
Margareta. Se declară nulă.

l Pierdut cartel tahografică seria 
I00201171S, eliberată de ARR la 
data de 30.08.2013, pe numele 
Onofrei Doru. Se declară nulă.

l Declar pierdută (nulă) schiță 
cadastrală a imobilului din Cal. 
Bucureştilor nr. 283, Otopeni 
județul Ilfov, pe numele Voicu 
Maria şi Gheorghe.

l Declar pierdut (nul) ordin 
privind dreptul de proprietate- 
Prefectura jud. Ilfov nr. 1056 din 
01.07.2004, propunerea primăriei 
o r a ş  O t o p e n i  c u  n r . 
5118/25.06.2004 înregistrată la 
Prefectura jud. Ilfov cu nr. 9374 
din data de 28.06.2004, eliberat pe 
numele Voicu Maria şi Gheorghe.

l Declar pierdute (nule) certficat 
de vânzare- cumpărare şi proces 
verbal adiacent pentru locuința 
din str. Barbu Lăutaru nr.8, bl. 23, 
sc. B, ap. 87, et. 6, sectorul 1, 
Bucureşti, eliberate de Notariat 
de Stat din str. Roma, pe numele 
Voicu Maria şi Gheorghe.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
mație expert tehnic seria B nr. 
07239 eliberată în 01.08.2006 de 
Ministerul Transporturilor, 
Construcțiilor şi Turismului pe 
numele Grigoraş C. Anca- 
Adriana- Elena.

l Pierdut certificat competență 
profesională manager transport 
nr. 15293 eliberat de ARR Mara-
mureş pe numele: Sălăjan Daniel. 
Se declară nul.

l Declar pierdut (nul) atestat 
marfă seria 0167462000 eliberat 
de A.R.R. Bucureşti pe numele 
Baducu Gheorghe.

MATRIMONIALE
He, 65 J/192/85 is searching spor-
tive, slim and naturally women 
about 35-45 who wants to live in 
Germany/ Munich. life-travel@
web.de

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare Și Executare Silită Persoane Fizice. 
Dosar de executare nr. 9077. Nr. 86649/18.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. 
Anul 2016, luna septembrie, ziua 07. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 07, 
luna septembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, 
județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului Bajan Leonard Ervin, cu domiciliul fiscal în Târgoviște, Str. Revoluției, bl. C6, 
ap. 4, județul Dâmbovița: a). Clădire, în suprafață de ... mp, situată în ..., Jud Dâmbovița, valoare 
impozabilă ... lei ( exclusiv TVA), conform ..., anul construcției ..., etc; b). Teren intravilan livadă - 
Comuna Voinești, Sat Suduleni, Județ Dâmbovița, în suprafață de 11.154 mp, având următoarele 
caracteristici: - curent electric la limita terenului; - fără canalizare, gaze și apă; - forma terenului: 
regulată, plană; - temei contractual: Contract vânzare/ cumpărare nr. 2614/04.06.1997; - nr. 
cadastral 895; - carte funciară 70714 (din CF hârtie nr. 429) a localității Voinești; - zona rezidențială. 
Prețul de pornire al licitației este de 165.268 lei ( exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița, Ipotecă legală în sumă de 
370.714 lei, reprezentând creanțe bugetare/ Extras de carte funciară nr. 70714 – Voinești. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitație; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. 
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, etaj 3, ca-  
mera 306 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 640; persoană de contact: Dumitru Petre. Data 
afișării: 24.08.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitatie de participare. 
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală 
Regională a Finantelor Publice Ploiești – Administrația Județeana a 
Finanțelor Publice Ialomița invită practicienii în insolvență, înscriși 
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești, să depuna, până 
cel târziu la data de 31.08.2016, ora 16.30, oferte în vederea 
desemnării unui practician in insolvență, în dosarele de insolvență 
privinde pe debitoarele: S.C. El Panadero Profesional S.R.L (dosar 
nr. 1577/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; S.C. 
Trif Stef Sprint S.R.L. (dosar nr. 1608/98/2016), cu sediul în 
Urziceni, județul Ialomița; S.C. Forever S.R.L. (dosar nr. 
1647/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, aflate pe 
rolul Tribunalului Ialomița, intocmite conform prevederilor art. 16 
din Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015, privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de catre Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.


