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OFERTE SERVICIU

Spitalul Militar de Urgenţă 
,,Dr.Ion Jianu" - Piteşti 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal 
civil contractual: 1post de 
referent debutant în biroul 
securitate şi sănătate în 
muncă şi protecţia mediului 
(nu necesită vechime în 
specialitatea postului). 
Concursul se va desfăşura 
în perioada 27.03.2017-
06.04.2017, începand cu ora 
10.00, la sediul S.M.U."dr.
Ion Jianu" - Piteşti, după 
cum urmează: proba scrisă 
în data de 27.03.2017 ora 
10.00 şi proba de interviu în 
data de 31.03.2017 ora 
10.00. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 27.02-
10.03.2017 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare pe site-ul 
www.smupitest i . ro  la 
rubrica anunţuri şi la Biroul 
R e s u r s e  U m a n e  d i n 
S.M.U."Dr.Ion Jianu" - 
Piteşti cu sediul în munici-
piul Piteşti, strada Negru 
Vodă nr.47, jud.Argeş - 
te lefon 0248.218.090, 
0248.218.172 inter ior 
224,266.

l Angajăm patiseră în zona 
Piaţa Amzei, salariu atractiv şi 
b o n u s u r i ,  0 7 4 5 3 5 0 0 0 8 , 
0723174199.

l Centru privat de îngrijire 
bătrâni, cu locaţia în Pipera, 
angajează: infirmieră pentru 
îngrijire bătrâni, asistent/ă 
medicală şi asistent social. 
Detalii la numărul de telefon 
0733.979.062.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 
0040/743160861. E-mail: vmaf-
deling@intercargo-scandi-
navia.dk.

l Primăria Municipiului 
Codlea, jud.Braşov, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii publice de execuţie 
v a c a n t a : - î n  p e r i o a d a 
29-31.03.2017, la sediul Primă-
riei municipiului Codlea, str.
Lunga nr.33,  după cum 
urmează:-1.Serviciul Contabili-

tate Compartiment contabili-
tate (referent cl.III.-grad 
profesional superior)-studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diploma de 
bacalaureat în domeniul 
economic;-vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice minim 9 
ani. Concursul va avea loc la 
sediul: Primăriei Municipiului 
Codlea str.Lunga nr.33 iar 
proba scrisă a concursului se 
v a  s u s ţ i n e  î n  d a t a 
de:29.03.2017 orele:11:00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
de participare la concurs 
este:20.03.2017 şi se face/la 
compartimentul registratura al 
primăriei municipiului Codlea. 
Candidaţii vor avea în vedere 
modificările şi completările la 
zi ale actelor normative indi-
cate în bibliografie. Bibliografia 
şi relaţii suplimentare se pot 
obţine la:Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul:Pri-
măriei municipiului Codlea, 
tel:0268/251650, int.122. 
Condiţii de desfăşurare/Selec-
tarea dosarelor de înscriere/
Proba scrisă/Interviu/candidaţi 
admişi. Data:24.03.2017, 
29 .03 .2017,  31 .03 .2017, 
Ora:13:00, 11:00, 11:00. Locul: 
Primăria municipiului Codlea, 
Primăria municipiului Codlea, 
Primăria municipiului Codlea.

l Primăria comunei Ludeşti, 
județul Dâmbovița, organi-
zează în data de 21 martie 
2017 concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale de 
execuție de muncitor.Proba 
scrisă se va desfăşura în data 
de 21 martie 2017, ora 10 iar 
proba practică se va desfăşura 
în data de 23 martie 2017, ora 
10. Condițiile minime de parti-
cipare la concurs:-Studii profe-
sionale;-nu se solicită vechime.
Dosarele de concurs se depun 
până la data de 7 martie 2017, 
ora 16.Relații suplimentare se 
pot obține la numărul de 
telefon 0345527186, persoană 
de contact Neagoe Marius, 
Primăria Ludeşti.

l Primăria comunei Hulu-
beşti, județul Dâmbovița, orga-
nizează în data de 30 martie si 
3 aprilie 2017 concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice de execuție vacante: 
1.Consilier clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Contabili-
tate;2.Consilier clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul 
Compartimentului cadastru, 

agricol, urbanism;3.Consilier 
clasa I, gradul profesional 
superior în cadrul Comparti-
mentului Achiziții;4.Referent, 
clasa III, gradul profesional 
debutant în cadrul Comparti-
mentului Situații de Urgență.
Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 30 martie 2017, ora 10 
iar interviul se va desfăşura în 
data de 3 aprilie 2017, ora 10.
Condițiile  de participare la 
concurs:
1.Pentru funcția publică 
vacantă de consilier clasa I, 
gradul profesional debutant în 
cadrul Compartimentului 
Contabilitate:-Condițiile gene-
rale, prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2);-Studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul ştiințe 
economice;-nu se solicită 
vechime.2.Pentru funcția 
publică vacantă de consilier 
clasa I, gradul profesional 
debutant în cadrul Comparti-
mentului cadastru, agricol, 
urbanism:-Condițiile generale, 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 (r2);-Studii supe-
rioare de lungă durată absol-
vite cu diploma de licență în 
domeniul inginerie geodezi-
c ă ; - N u  s e  s o l i c i t ă 
vechime.3.Pentru funcția 
publică vacantă de consilier 
clasa I, gradul profesional 
superior în cadrul Comparti-
mentului Achiziții:-Condițiile 
generale, prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 (r2);-
Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
de  l icență ; -Manager  de 
proiect- se solicită dovadă 
eliberată de instituție acredita-
tă;-Se solicită o vechime de 
minim 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice.4.Pentru 
funcția publică vacantă de 
referent, clasa III, gradul 
profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Situații de 
Urgență:-Condițiile generale, 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 (r2);-Studii medii 
absolvite cu diplomă de baca-
laurea t ; -Nu  se  so l i c i tă 
vechime.Bibliografia este 
afişată la sediul instituției.
Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la 
publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei comunei Hulubeşti.Relații 
suplimentare se pot obține la 
telefon nr. 0245.708.600, 

persoană de contact Zamfira 
Sorin.

l Primăria Comunei Dorna 
Candrenilor, cu sediul în locali-
tatea Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar 
vacant  de :  - cons i l i e r  I 
-Compartiment derulare şi 
implementare proiecte, un 
post, conform prevederilor HG 
nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 14.03.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 15.03.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-consilier I -Compartiment 
derulare şi implementare 
proiecte: a)studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
b)vechime minim 5 ani; c)
condiţii conform art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Candi-
daţii 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 Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor, persoană de 
contact :  Candrea  Ir ina 
S p e r a n t a ,  t e l e f o n : 
0745.592.109.

l Agenţia de Credite şi Burse 
de Studii organizează concurs 
în vederea recrutării unui func-
ţionar public pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, ID 360942, din 
cadrul Direcţiei Burse, Resurse 
U m a n e  ş i  E c o n o m i c ă . 
Concursul are loc la sediul 
ACBS, în data de 03.04.2017 
(proba scrisă), ora 10.00, iar 
data şi ora probei de interviu 
vor fi comunicate ulterior 
candidaţilor. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, 
condiţiile generale, condiţiile 
specifice, informaţiile referi-
toare la orarul desfăşurării 
concursului, precum şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe: www.roburse.
ro. Dosarele pot fi depuse în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a, la Registratura 
ACBS, din str.Caransebeş, nr.1, 
sector 1, Bucureşti. Informaţii 

s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.021.310.19.05.

l Sport Club Municipal 
Bacău, cu sediul în Bacău, 
Strada Pictor Th.Aman, nr.94 
organizează concurs pentru 
ocuparea  unui  post contrac-
tual vacant de execuţie  admi-
nistrator I, normă întreagă pe 
durată nedeterminată. Desfă-
şurarea concursului/exame-
nului se va desfăşura la sediul 
unităţii  după următorul 
p r o g r a m :  p r o b a  s c r i s ă 
–21.03.2017 –ora 09.00, şi 
proba interviu – 21.03.2017 –
ora 14.00. Condiţii de partici-
pare: studii medii, posesor 
permis de conducere categoria 
–B, având o vechime în exerci-
tarea profesiei de adminis-
trator de cel putin 4 ani, bun 
utiliztor al calculatorului, să fie 
o persoană serioasă, responsa-
bilă, dinamică şi fără antece-
dente penale. Dosarele se 
depun la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul 
S.C.M. Bacău în perioada 
28.02-2017-13.03.2017, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, 
telefon 0234.512.404.

l Primăria comunei Troianul, 
cu sediul în comuna Troianul, 
strada Primăriei, nr.2, judeţul 
Teleorman, în conformitate cu 
prevederile art.7 din HGR 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organi-
zează concurs în vederea 
ocupării  a două funcţi i 
contractuale de execuţie 
vacante de muncitor, treapta 
IV şi paznic, din structura 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Troianul. 
Concursurile vor avea loc la 
sediul Primăriei comunei 
Troianul, sala de şedinţe, 
calendarul de desfăşurare fiind 

următorul: a)data şi ora limită 
până la care se pot depune 
dosarele de înscriere la 
concurs: 13.03.2017, ora 16,00; 
b)selecţia dosarelor de înscriere 
la concurs va avea loc în data 
de 15.03.2017; c)proba scrisă se 
v a  s u s ţ i n e  î n  d a t a  d e 
21.03.2017, ora 10,00 pentru 
postul de muncitor, treapta IV 
şi în data de 21.03.2017, ora 
13,00, pentru postul de paznic; 
d)interviul se va susţine în data 
de 23.03.2017, ora 10,00 pentru 
postul de muncitor, treapta IV 
şi în data de 23.03.2017, ora 
12,00 pentru postul de paznic; 
e)rezultatele pentru fiecare 
probă se aduc la cunoştinţă 
publică în termen de maxim o 
zi lucrătoare de la data finali-
zării fiecărei probe. Condiţii de 
înscriere şi participare la 
concurs: I.Condiţii specifice 
pentru ocuparea postului 
contractual de paznic: -are 
studii generale, -vechime în 
muncă minim 20 ani, -deţine 
atestat în condiţiile Legii 
nr.333/2003. II.Condiţii speci-
fice pentru ocuparea postului 
contractual de muncitor, 
treapta IV: -are studii generale, 
-vechimea în muncă minim 10 
ani, -deţine atestat certificat de 
calificare pentru meseria de 
fochist pentru cazane de joasă/
înaltă presiune. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la secre-
tariatul comisiei de concurs, 
astfel:  pentru postul de 
muncitor, treapta IV, telefon 
0247.328.003, persoană de 
contact dl.Cristea Marian. 
Pentru postul de paznic, 
telefon 0247.328.003, persoană 
de contact d-na Luchian 
Floarea.           

l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu” 
Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011 un post 
vacant contractual de Consilier 
Juridic gradul IA cu studii 
superioare, un post vacant 
contractual de Consilier 
Juridic gradul IA cu studii 
superioare cu jumătate de 
n o r m ă  ( c e r i n ț e  p e n t r u 
ocuparea postului: diplomă de 
licență, 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate, concurs pentru 
ocuparea postului) şi un post 
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Angajează

- Patiser
- Cofetar
- Bucătar
- Ajutor bucătar                          
- Îngrijitor spaţii hoteliere

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de 

sănătate privat.
tel. 0725.972.231

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: Info 
Superexpert - Mioveni, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[lei, fără TVA]; Opel Kombi, seria șasiu WOLOTGF3548045197, nr. 
înmatriculare AG-67-MIO, an fabricație 2004, 9.330 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind prima 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 RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 
Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 
fiscală republicat, până în ziua de 14.03.2017, ora 14.00. Licitația 
va avea loc în data de 15.03.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mioveni. 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 Orășenesc Mioveni, telefon 0248.260.665.
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vacant contractual de Consilier 
Juridic gradul I cu studii supe-
rioare cu jumătate de normă 
(cerințe pentru ocuparea 
postului: diplomă de licență, 3 
ani și 6 luni vechime în specia-
litate, concurs pentru ocuparea 
postului), în cadrul Comparti-
mentului Juridic. Dosarele de 
concurs se depun la Serv.
RUNOS din cadrul Institutului 
până la data de 10.03.2017, ora 
15.00. Proba scrisă va avea loc 
în data de 20.03.2017, ora 9.00, 
iar proba interviu va avea loc 
în data de 22.03.2017, ora 9.00, 
la sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, Bucu-
rești. Mai multe informații pot 
fi obținute la avizierul institu-
tului și pe site-ul www.iob.ro.

l Euroanswer SRL angajează 
cunoscător de limba engleză, 
macedoneană și slovenă nivel 
avansat, pentru funcţia de Șef 
Birou. Cerinţe minime: studii 
superioare finalizate și cel 
puţin 2 ani experienţă în 
domeniu. Tel.0731.429.100.

VÂNZĂRI CASE / VILE
l PERSOANĂ FIZICĂ, 
VÂND VILĂ ÎN HERĂS-
TRĂU, SUPRAFAŢA 560MP, 
C U  S U B S O L ,  P + 1 + M , 
CURTE ȘI GRĂDINĂ STIL 
J A P O N E Z  2 1 5 M P . 
CONSTRUCŢIE PE STRUC-
TURĂ METALICĂ REZIS-
TENTĂ LA CUTREMURE 
DE PÂNĂ LA 8-9 GRADE 
SCARA RICHTER. ARHI-
TECTUL ȘI DESIGNERUL 
DIN GERMANIA. PRET: 
1 . 5 0 0 . 0 0 0  E U R O . 
TEL.0755.056.800.

CITAȚII  
l Se citează dl. Cseczy 
Kalman Levente la Tribunalul 
Sibiu – Secţia a II – a Civila, de 
Contencios Administrativ și 

Fiscal, sala H, Complet C2, ora 
09:00, str. Calea Dumbrăvii nr. 
30, Sibiu, Judeţul Sibiu, în 
Dosarul civil nr. 2397/85/2015, 
pentru termenul de judecată 
din data de 28.03.2017.
 
l Se citează numitul Molfa 
Lucian în calitate de pârât la 
Judecătoria Pitești în dosar 
nr.391/232/2016, având ca 
obiect încredinţare minor, 
p e n t r u  t e r m e m u l  d i n 
03.03.2017, ora 11.

l Judecătoria Corabia, a 
p r o n u n ţ a t  î n  D o s a r u l 
1605/213/2016, sentinţa civilă 
nr. 978 din data de 29.11.2016 
cu următorul dispozitiv: 
“Admite cererea formulată de 
reclamanta S.C. Infinity 
S.R.L., CUI R 17713068, cu 
sediul in Ploiești, str. Târgo-
viștei, nr. 11, et. 2, judeţul 
Prahova, în contradictoriu cu 
pârâţii Ciurea Liliana cu 
domiciliul în Corabia, Str. C.A 
Rosetti, nr. 48, bl. F1, sc. B, et. 
4, ap. 19, Jud. Olt, CNP 
2770923282211  s i  Rica 
Nicusor Mihaita, cu domiciliul 
în Str. Fantana Mireselor, nr. 
54, Sat Urzica, Comuna 
Urzica,  Judeţ Olt,  CNP 
1721104282202, având ca 
obiect pretenţii. Obligă pârâţii 
la plată, în solidar, către recla-
manta a sumei de 267.47 lei, 
reprezentând contravaloare 
marfă livrată și neachitată și 
suma de 433.30 lei reprezen-
tând penalităţi de întârziere. 
Obliga pârâţii la plata în 
solidar către reclamanta a 
sumei de 54.06 lei reprezen-
tând cheltuieli de judecată, 
respectiv taxa judiciară de 
timbru. Cu apel în termen de 
30 zile de la comunicarea 
hotărârii. Cererea de apel se 
va depune la Judecătoria 
Corabia .  Pronunţată în 
ș e d i n ţ a  p u b l i c ă ,  a z i , 
29.11.2016.

l Mayera Tivadar, Mayera 
Vazul, Mayera Maria, Soţia lui 
Mayera Peter, Arion Valeria, 
Arion Florica, Arion Maria, 
Arion Nastasia, sunt citaţi în 
16.03.2017 la 8 30 la judecă-
toria Turda în dosar civil 
4099/328/2016 pentru succe-
siune.

l Pârâtul Petruţ Ioan este 
citat la Judecătoria Bălcești, 
j u d . Vâ l c e a ,  î n  d o s a r 
n r. 1 4 0 3 / 1 8 5 / 2 0 1 6 ,  l a 
21.03.2017.

l Covaci Iuliu și sotia Covaci 
Adela sunt citaţi pe data de 
23.03.2017 la Tribunalul Cluj 
în dos.nr.4306/328/2013 în cali-
tate de pârâţi.

l Ciucă Florentina, cu domici-
liul cunoscut în Roșiorii de 
Vede, Str.Oltului, Bl.E, Et.1, 
Ap.5, jud.Teleorman, este 
citată personal la interogatoriu 
la Judecătoria Roșiorii de 
Vede, în data de 14.03.2017, 
ora 8.30, Completul 2 civil, în 
calitate de pârâtă, în dosarul 
c i v i l  n r. 3 8 2 5 / 2 9 2 / 2 0 1 6 
-pretenții, în proces cu SC 
Generali România AR SA.

l Se citează pârâtul Simion 
Ion, domiciliat în comuna 
Crețeni, sat Streminoasa, 
jude țu l  Vâ lcea ,  pent ru 
21.03.2017, la Judecătoria 
Drăgășani,  în dosar nr. 
31/223/2017, pentru divorț.

SOMAȚII  
l C.I.I. Ilie Daniel notifică 
deschiderea procedurii gene-
rale de insolvenţă împotriva 
debitoarei VITANGRAIN 
TRADING SRL,  C.U.I . 
33966925, dosar 58/121/2017, 
Tribunalul Galaţi – Secţia aIIa 
Civilă.

CONVOCĂRI  
l Consiliul de administratie al 
S.C. Construcţii Complexe 
Buzău convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor la data de  04.04.2017 ora 
10.00 la sediul societăţii din 
Buzău bd.1 Decembrie 1918 
nr.1bis pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la data de 20.03.2017 cu 
următoarea ordine de zi: 1.
prezentarea și aprobarea 
raportului de gestiune al admi-
nistratorilor pe anul 2016; 2.
prezentarea și aprobarea 
raportului comisiei de cenzori 
pentru exerciţiul financiar 
2016 format din: bilanţul 
contabil; a contului de profit și 
pierdere; propunerea pentru 
repartizarea profitului; 3.
descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru exer-
ciţiul financiar 2016; 4.prezen-
tarea si aprobarea programului 
de activitate pe anul 2017 si a 
B.V.C.-ului pe anul 2017; 5.
prezentarea și aprobarea 
programului de investiţii și RK 
pe anul 2017; 6.aprobarea datei 
de 26.04.2017 ca data de înre-
gistrare în conformitate cu 
art.238 Leg.297/2004, privind 
piaţa de capital și exdate 
25.04.2017.La adunarea gene-
rală sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe și își exercită dreptul de 
vot numai acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor 
societăţii la dat de 20.03.2017 
conform prevederilor legale, 
personal, prin reprezentanţi 
legal sau prin reprezentanţi 
mandataţi cu procura specială. 
După completare formularul 
de procură specială va fi 
semnat, iar un exemplar din 
procura specială va fi depus la 
sediul societăţii până la data de 
27.03.2017. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând indivi-
dual sau împreuna cel putin 
5% din capitalul social înregis-
trat la data de referinţă au 

dreptul de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunării 
generale cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de 
adunarea generală. Acţionarii 
au dreptul de a prezenta și 
proiecte de hotărâri pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării. Propunerile acţi-
onarilor privind introducerea 
de puncte noi sau proiectele de 
hotărâri se vor înainta în scris 
societăţii depuse personal sau 
transmise prin orice formă de 
curierat însoţite de copia 
actului de identitate a acţiona-
rului (CI/certificat de înregis-
trare în cazul persoanelor 
juridice) plicul având menţi-
unea “pentru ADUNAREA 
GENERALA ORDINARA A 
ACTIONARILOR din data de 
4 aprilie 2017, până în data de 
01.03.2017, inclusiv.  De 
asemeni acţionarii au dreptul 
să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi 
u r m â n d  s ă  p r i m e a s c ă 
raspunsul în scris. Intrebările 
vor fi depuse sau expediate la 
sediul societăţii astfel să fie 
înregistrate în registratura 
societăţii până cel târziu 
01.03.2017 în plic închis cu 
m e n ţ i u n e a  s c r i s ă  c l a r 
“PENTRU ADUNAREA 
GENERALA ORDINARA A 
ACTIONARILOR  din data de 
4 aprilie 2017. Documentele și 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale proiectele de hotărâri, 
precum și formularele de 
procura specială pot fi obţinute 
de la sediul societăţii din 
Buzău începând cu data de 
20.03.2017. In cazul neîndepli-
nirii cvorumului necesar desfă-
șurării adunării generale 
ordinare la prima convocare, a 
doua adunare generală se va 
convoca pentru 5 aprilie 2017 

ora 10.00 în același loc. Infor-
maţii suplimentare la sediul 
societăţii comerciale la telefon 
0 7 4 1 . 0 9 1 . 2 2 7 ,  f a x 
0238/416.720.

DIVERSE

Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. S.C. 
OMV PETROM S .A . 
anuntă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de 
mediu pentru proiec-
tul:“Lucrări de curăţire, 
remediere a solului și recon-
strucţie ecologică a ampla-
samentului - fost depozit de 
produse petroliere-Râmnicu 
Vâlcea”,  propus  a  f i 
amplasat în: Municipiului 
Râmnicu Vâlcea, str.Liber-
tăţii, nr.25, judeţul Vâlcea. 
I n f o r m a ţ i i l e  p r i v i n d 
proiectul propus pot fi 
consultate la sediul: Agen-
ţ ie i  pentru  Protecţ ia 
Mediului -Vâlcea, str.Remus 
Bellu, nr.6 și la sediul: S.C. 
OMV PETROM S.A, din 
București, strada Coralilor 
nr.22, în zilele de: luni-vi-
neri, între orele:9-14. Obser-
vaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul: Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
-Vâlcea, strada Remus Bellu 
nr.6. 

l Velica Constanta și SC Maco 
Motors SRL, prin reprezen-
tant: Velica Marius-Nicusor,  
având domiciliul în judeţ Ilfov, 
oraș Bragadiru, sos. Alexan-
driei, nr.306,  titulari ai 
planului P.U.Z.-  construire 
două imobile locuinţe colective 
S+P+4E, localitatea Bragadiru, 
sos. Alexandriei, nr.306, anunţă 
publicul interest asupra depu-
nerii solicitării de obţinerea a 
Avizului Favorabil al CJ.Ilfov. 
Documentaţia a fost afișată 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Teleorman. 
Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 8715. Nr. 1563/24.02.2017. Anunț 
privind vânzarea bunurilor  imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 24. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 
(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, vă facem cunoscut ca în ziua de 22.03.2017, ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede,  
str. Sfântu Teodor, nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debito-  
rului Dragoman Marian, CNP 1750601343238, cu domiciliul în comuna Cornetu, sat. Cornetu, 
str. Aeroportului, nr. 57, et. 1, ap. 6, jud. Ilfov. Menționăm că bunurile imobile se află în comuna 
Călmățuiu, sat N. Bălcescu, jud.Teleorman. Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației (lll), fără TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Clădire locuință (68,9 mp), anexă 
(80,5 mp) și teren (1.901 mp), Nu este cazul, 85.700 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 al licitației; c). împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul 
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). 
dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine 
obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 
conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, 
după caz: .... Împotriva prezentului înscris se 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, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0247.466.521. Data afișării: 24.02.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare și 
executare silită persoane fizice. Dosar de executare nr. 510056/2008. Nr. C359 din 22.02.2017. Anunț 
privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 22. 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 15, luna 03, ora11.00, anul 
2017, în localitatea Călărași str Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului/ terței persoane Mirea Costel, prima licitație/ licitația a -II-a: a) clădire cu 
destinația în suprafață de 80 mp, construită din paiantă și închideri din cărămidă și chirpici, învelită cu 
azbociment și teren intravilan în suprafață de 820 mp, situată în localitatea Perișoru, comuna Perișoru 
Zona B, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației 64.490 lei exclusiv TVA) - diminuat cu 
25% față de prețul de evaluare, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: 
AJFP Călărași; Sarcini: Creanțe - 6.650 lei. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ 
ansamblului de clădiri în suprafață de ..., situat în localitatea ..., str. ..., .nr. ..., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 
Creditori: -; Sarcini: -. c) alte bunuri: preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA), și în 
suprafață de ..., preț de evaluare / de pornire al licitației 0 lei, grevate de următoarele drepturi reale și 
privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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. 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: 
Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărator, după caz: .... Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939, int 120/148. 
Data afișării: 27.02.2017.
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pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judeţean-Ilfov, cu 
sediul în: Bucureşti, sector.1,  
str.Gheorghe Manu, nr.18, 
tel.021.212.56.93, în termen de 
12 zile calendaristice de la data 
publicării anunţului, începând 
cu 27.02.2017.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al Focus Connection 
SRL desemnat prin hotărârea 
nr.174 din data de 21.02.2017,  
pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 
în dosar nr.427817/3/2016, 
notifică deschiderea falimen-
tului prin procedura simplifi-
cată prevazută de Legea 
nr.85/2014 împotriva Focus 
Connection SRL, cu sediul în 
Bucureşti Sectorul 3, Str. 
Constantin Brâncuşi, Nr. 1, 
Bloc S14, Scara 1, Ap. 42, CUI  
18440543, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/3517/2006. Persoanele 
fizice şi juridice care înregis-
trează un drept de creanţă 
născut după data deschiderii 
procedurii insolvenţei împo-
triva Focus Connection SRL 
vor formula declaraţie de 
creanţă care va fi înregistrată 
la grefa Tribunalului Bucureşti 
- Secţia a VII-a Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 27817/3/2016, 
în următoarele condiţii:a) 
termenul limita pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul supli-
m e n t a r  a l  c r e a n ţ e l o r 
01.04.2017; 
b)termenul limită pentru verifi-

carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor 
01.05.2017;c) termenul pentru 
depunerea contestaţiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar;d) 
termen pentru intocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv 
consolidat 01.06.2017.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al VIOFLOR SRL 
desemnat prin hotărârea din 
data de 23.02.2017, pronunţată 
de Tribunalul Ilfov, Secţia 
C i v i l ă  î n  d o s a r  n r. 
2576/93/2015, notifică deschi-
derea falimentului prin proce-
dura generală prevazută de 
Legea nr.85/2014 împotriva 
VIOFLOR SRL, cu sediul în 
Sat Periş, Comuna Periş, rol 
fiscal nr. 8, Judeţ Ilfov, CUI 
23494817, J23/774/2008. 
Persoanele fizice şi juridice 
care înregistrează un drept de 
creanţă născut după data 
deschiderii procedurii insol-
venţei împotriva VIOFLOR 
SRL, vor formula declaraţie de 
creanţă care va fi înregistrată 
la grefa Tribunalului Ilfov - 
Secţia Civila, cu referire la 
dosarul nr. 2576/93/2015, în 
următoarele condiţii :  a) 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor în vederea întocmirii 
t a b e l u l  s u p l i m e n t a r 
01.04.2017;b) termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-

carea tabelului suplimentar al 
creanţelor 01.05.2017;c) 
termenul de depunere a 
contestaţiilor la tabelul supli-
mentar – 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului suplimentar; 
d) termen pentru intocmirea şi 
afisarea tabelului definitiv 
consolidat 01.06.2017.

l Titularul SC PROCOM 
GROUP SRL cu sediul pe Str. 
Isaccei nr.115,mun.Tulcea, 
Jud.Tulcea, anunţă publicul 
interesat asupra intenţiei de 
elaborare a  Planului Urba-
nistic Zonal Str. Gheorghe 
Polizu nr 9, sector.1, Bucuresti 
- imobil  S+P+5E –funcţiuni  
mixte: servicii, comerţ şi  
locuire. Documentaţia a fost 
depusă pentru consultare la 
Primăria Municipiului Bucu-
reşti din B-Dul Regina Elisa-
beta, nr.47, sector.5, Bucureşti 
Telefon: 021.305.55.00 interior 
1701 în termen de 15 zile de la 
publicarea prezentului anunţ.

l SC Loreco Investments SRL 
titular al proiectului “Zona 
Dezvoltare Dumbrava Vlăsiei, 
Balotesti, Județul Ilfov– Parc”, 
la adresa comuna Baloteşti, 
județul Ilfov, anunță publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a acor-
dului de mediu. Informațiile 
privind potențialul impact 
asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, Str.Aleea 
Lacul Morii, nr.1, Sector.6, 
Bucureşti, în zilele de luni–joi 
între orele 9–13. Observațiile 
publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Ilfov.

l Tabuia Valentin Mihai si 
Bier Gabriel Daniel, titulari al 
proiectului PUZ-Construire 
zona de locuinţe individuale, 
amplasat în Arad, str Orizon-
tului, nr F.N., Jud Arad, aduce 
la cunoştinţa publicului ca 
decizia etapei de încadrare 
conform H.G. nr 1076/2004, 
este cea de adoptare a planului 
fără aviz de mediu. Propune-
rile de reconsiderare ale deci-
ziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunţului, la 
sediul APM Arad, Splaiul 
Mureş, FN, jud Arad.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul unic al  
societăţii PROVITAS S.A., cu 
sediul social în Bucureşti, b-dul 
Unirii, nr. 14, bl. 6A, 6B, 6C, 
sector 4, având nr. de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/10717/1995 si C.U.I.: 
7965688, convoacă, în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare 
şi pe baza prevederilor din 
Actul Constitutiv al societăţii, 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor în data de 
30.03.2017 orele 13.00 la sediul 
social al societăţii pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 15.03.2017, considerată 

dată de referinţă. În cazul în 
care adunarea nu se va putea 
desfăşura datorită neîndepli-
nirii cvorumului, a doua 
convocare este pentru data de 
31.03.2017 în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor:1.Prezentarea şi 
aprobarea situaţiilor financiare 
ale anului 2016, pe baza 
Raportului Administratorului 
Unic şi a Raportului Audito-
riului financiar.2.Aprobarea 
acoperirii pierderii contabile 
realizată în anul 2015 în suma 
de 206.013 lei, din rezervele 
constituite la nivelul societăţii 
din profitul net al anilor prece-
denţi.3.Aprobarea repartizării 
profitului net pe baza propu-
neri i  Administratorului 
Unic.4.Aprobarea descărcării 
de gestiune a Administrato-
rului Unic pentru activitatea 
desfăşurată în exerciţiul finan-
ciar 2016.5.Prezentarea şi 
aprobarea Bugetului de Veni-
turi şi Cheltuieli pe anul 2017 
şi a Planului de Investiţii 
pentru anul 2017.6.Aprobarea 
remuneraţiei lunare a Admi-
nistratorului Unic.7.Numirea 
Auditorului Financiar pentru 
e x e r c i ţ i u l  f i n a n c i a r 
2017.8.Aprobarea 
sumei de plată 
pentru serviciile 
de audit financiar 
p e n t r u  a n u l . 
2017.9.Împuterni-
cirea domnului 
B u g a  I o a n - 
Director general 
al societăţii, cu 
posibilitate de 
substituire, de a 
efectua şi înde-
plini oricare şi 
toate formalităţile 

necesare legate de aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adop-
tate, pentru a semna, executa şi 
înregistra la Oficiul Registrului 
Comerţului şi publica la auto-
rităţile competente hotărârile 
adunării generale ordinare a 
acţionarilor. Acţionarii pot 
participa şi vota la adunarea 
generală ordinară direct sau 
pot fi reprezentaţi şi prin alte 
persoane decât acţionarii, pe 
bază de împuternicire specială 
sau generală. Împuternicirile 
vor fi depuse sau trimise prin 
poştă la sediul societăţii, în 
original, până cel târziu în data 
de 27.03.2017, orele 13.00. 
Materialele elaborate pentru 
adunarea generală ordinară 
pot fi consultate de către acţio-
nari, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bdul Unirii, nr.14, 
bloc 6A, 6B, 6C, sector 4, înce-
pând cu data de 15.03.2017. 
Accesul în sala de şedinţă este 
permis acţionarilor numai pe 
bază de B.I./ C.I., pentru  
persoanele fizice, iar pentru 
persoanele juridice, pe baza 
dovezii calităţii de reprezen-
tant legal sau împuternicit al 
acesteia. În situaţia persanelor 
fizice şi juridice reprezentate, 
mandatarii vor prezenta şi 

copia împuternicirii speciale 
sau generale.Informaţii supli-
mentare se pot obţine zilnic, 
între orele 9,00-15,00 de la 
sediul societăţii,  telefon 
021-3370871 sau 0754096727, 
după data apariţiei prezentului 
convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
IV-a.

LICITAȚII  
l SC GRUP XL COMPANY 
SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a acti-
velor 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 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter 
personal 20002. Dosar de executare nr. 1100. Nr. 4754/22.02.2017. Anunțul privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 15. în temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 
cunoscut că în ziua de 15, luna martie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 
118, se vor vinde la licitație - ședința a II - a, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Benefit Servicii SRL CUI - 16650662, - ședința a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire 
al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Autoturism Dacia Logan, nr. înmatriculare 
DB-56-BNF, an fabricație 2008, culoare albastru, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 8627 lei, 19%; 
Suflantă cu aer cald, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1347 lei, 19%; Video proiector TW 5900, 
Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 3632 lei, 19%; Aer condiționat24000 BTU/H, Bunul mobil nu 
este grevat de sarcini, 8876 lei, 19%; MInvertor sudură, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 6389 
lei, 19%; Server IBM, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 3308 lei, 19%; Stație de lucru Apple-IMAC 
21,5'', Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 2189 lei, 19%; Laptop Lenovo T430 - 3 buc., Bunul mobil 
nu este grevat de sarcini, 1988 lei, 19%; Afișaj LCD, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 322 lei, 
19%; Aspirator profesional IT ASP-IT-K, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 3348 lei, 19%; 
Imprimantă multifuncțională Xerox, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 3481 lei, 19%; Tatung 
Wepad, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1082 lei, 19%; Laptop Sony Vaio AW21S-Intel, Bunul 
mobil nu este grevat de sarcini, 680 lei, 19%; Laptop Sony Vaio, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 
722 lei, 19%; Letcon gaz, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 396 lei, 19%; Multimetru digital - 3 
buc, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 924 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, reprezentand 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare ,eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația 
pe propria 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, respec-
tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon 
0245.760.698. Data afișării: 27.02.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu 
caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 1147. Nr. 4760 
/22.02.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 
2017, luna martie, ziua 16. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 
ziua de 16, luna. martie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea 
Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Cat-Aby-
Cry SRL, CUI 22645350, ședința a II - a: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul, Pretul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 
Autoturism Renault Megane, nr. înmatriculare DB-09-VMB, 
culoare gri, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 13.115 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, reprezentand 
10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 
române, copie după certificatul unic de înregistrare ,eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). 
pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 
pașaport; h). declarația pe propria 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 din 
orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon 
0245.760.698. Data afișării: 27.02.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare și 
executare silită persoane fizice. Dosar de executare nr. 20554612/2015. Nr. 2018 din 22.02.2017. 
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 22. 
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 09, luna 03, ora 11.00, anul 
2017, în localitatea Călărași str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului/ terței persoane Anghel Stan, prima licitație/ licitația a -I-a: a) clădire/ părți 
de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ..., și teren aferent în suprafață de ..., situate în 
localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA), grevate de 
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. b) teren care nu este aferent 
clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri... în suprafață de..., situat în localitatea Iezeru, 
comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), grevate de 
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. c) alte bunuri: teren 
extravilan arabil în suprafață de 68.300 mp situat în comuna Borcea județul Călărași Tarla 114/1, 
Parcela 4, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 153.921 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele 
drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași; Sarcini: Creanțe - 45.219 lei. 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. 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: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărator, după caz: .... Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939, int 
120/148. Data afișării: 24.02.2017.

682.619,40lei  (respect iv 
154 .038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare), (fara 
TVA).Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la 
data de 02.03.2017orele 12.00, 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi.Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, in data de 03.03.2017 
orele 12:00, şi se va desfăşura 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din 
data de 16.06.2016.Adjude-
carea se va face în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei., 

Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfă-
surare a licitaţiei.Ofertantii 
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, poten-
ţialii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 02.03.2017 
orele 12.00.Relaţii suplimen-
tare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
I o n e l a  l a  t e l e f o a n e l e : 
0232/240.890; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l Comuna Victoria, județul 
Iaşi, cu sediul în satul Victoria, 
comuna Victoria, județul Iaşi, 
cod fiscal 4540305, reprezen-
tată de d-l ing. Crețu Daniel 
-primar, scoate spre concesio-
nare, prin licitație publică 
deschisă, păşunile comunale 
aflate în proprietatea publică a 
comunei Victoria: T7,P68 - 
L1=28ha; T8, P80 - L2=3ha, 
L 3 = 2 h a ;  T 4 4 ,  P 3 7 2  - 
L1=3,50ha, L2=2,50ha; T45, 
P380 - L1=2,50ha, L2=18,50ha, 
L3=14,50ha; T72, P898 - 
L 1 = 7 h a ;  T 7 6 ,  P 1 0 5 4  - 
L5=5,70ha, L6-12,50ha; T76, 
P1057 - L7=5ha; T76, P1058 - 
L1=4ha, L2=6ha, L3=6ha, 
L4=2ha; T85, P1181, P1179, 
NR1180 - L1=0,95ha. Pretul 
minim de pornire a licitației va 
fi de: 185 lei/ha/an. Termenul 
de concesiune – 7 ani.Relatii 
privind licitația, amplasa-
mentul şi caietul de sarcini se 
pot obține de la sediul Primă-

riei Victoria, satul Victoria, 
comuna Victoria, cod 707580, 
telefon/fax0232/295120,e-mail: 
primariavictoria@yahoo.com, 
începand cu data 28.02.2017. 
Data limită de depunere a 
ofertelor: 20/03/2017, ora 
14.00.Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Victoria, jud. Iaşi, în data de 
21/03/2017, ora 9.00.

l Subscrisa S.C. Hristogamma 
SERV S.R.L. în faliment, prin 
lichidator judiciar Licev Grup 
SPRL, vă face cunoscut faptul 
că în data de 07.03.2017, ora 
10.00, va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Reşița, str. Horea, bl. A2, 
parter, licitația publică cu stri-
gare privind vânzarea imobi-
lului aparținând debitoarei, 
respectiv Hală cu teren, situat 
în localitatea Caransebeş, la 
prețul de 51.000 euro + TVA.În 
cazul în care imobilul scos la 
licitație nu se vinde la această 
dată,  licitația se va relua în 
aceleaşi condiții în data de 
17 .03 .2017,  27 .03 .2017, 
06 .04 .2017,  19 .04 .2017, 
28.04.2017 la aceeaşi oră.
Caietul de sarcini se poate 
achiziționa de la sediul lichida-
torului judiciar la valoarea de 
300 lei. Data limită de  cumpă-
rare a caietului de sarcini şi 
înscrierea la licitație este cu o zi 
înainte de data licitației. 

Garanția de participare la lici-
tație este de 10% din prețul de 
pornire al licitației. Informații 
suplimentare se pot obține la 
telefon 0255.212.940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar. 

l S.Fise Electrica Serv SA 
-SISE Electrica Transilvania 
Nord -AISE Baia Mare, cu 
sediul în Baia Mare, str.Victo-
riei, nr.64, tel.+40372.621.352, 
fax: +40362.419.951, achiziţio-
nează „Cadre siguranţă, 
Descărcători, Separatoare, 
Dispozitive de acţionare, 
Transformatoare” în cantităţile 
şi condiţiile prevăzute în docu-
mentaţia de atribuire. Adresa 
la care se poate solicita docu-
mentaţia de atribuire: AISE 
Baia Mare, str.Victoriei, nr.64, 
tel.+40372.621.365. Documen-
taţia de atribuire se pune la 
dispoziţia operatorilor econo-
mici, gratuit, în urma solicitării 
acesteia. Procedura aplicată: 
concurs ofertă; Locul de livrare 
a produselor: conform specifi-
caţiilor din documentaţia de 
atribuire; Natura şi cantitatea 
produselor ce se vor achizi-
ţiona: „Cadre siguranţă, 
Descărcători, Separatoare, 
Dispozitive de acţionare, 
Transformatoare” în cantităţile 
prevăzute în documentaţia de 
atribuire. Durata contractului: 
maxim 2 luni. Data-limită de 
primire a ofertelor: 08.03.2017, 
ora 11.00. Data deschiderii 

ofertelor: 08.03.2017, ora 11.30. 
Adresa la care se depun ofer-
tele: sediul AISE Baia Mare, 
str.Victoriei, nr.64, secretariat 
general. Limba de redactare a 
ofertelor: limba română. Peri-
oada de valabilitate a ofertei: 
90 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. Criteriul de atribuire 
a contractului: „preţul cel mai 
scăzut”.

PIERDERI  
l S.C. Romaqua Group S.A. 
cu sediul în Borsec, str. 
Carpaţi, nr. 46, judeţ Harghita, 
C.U.I. 402911, declar pierdute 
( n u l e )  a v i z e l e  c u  n r. 
16201052839 şi 16201059783 şi 
contractul de comodat cu seria 
RGBDD –COM- nr. 1756683. 

l Pe data de 20.11.2016 a fost 
furată ştampila firmei S.C. 
Adidan Meridian S.R.L. din 
Bucureşti, sediu Piaţa Gării de 
Nord nr .2, ap. 46, sector 1, 
C.U.I. RO 31703701, forma 
ştampilei dreptunghiulară, 
culoare albastru. Declar nulă 
de la 20.11.2016.

l Pierdut legitimaţie student 
emisă de ASE pe numele Brules 
Oana Maria. Declar nulă.

l Pierdut Atestat Transport 
Marfă Ceapraz Costel Laurenţiu. 
Rel.la tel.0758.244.153 sau 
0754.030.381. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare și 
executare silită persoane fizice. Dosar executare nr. 13635/2011. Nr. 23755/22.02.2017. Anunț 
privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 22. În temeiul art. 250 alin (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 16.03.2017, orele 
11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului Dima Ion cu sediul în loc. Iezeru, com. Jegălia, str..., nr..., județul Călărași, în dosar de 
executare nr. 13635/2011, a doua licitație (etapa 2). Denumirea bunului mobil, Descriere sumară: 
Autoutilitară Renault Trafic an fabr. 2004; Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul: Nu este cazul; Prețul de evaluare sau pornire al licitației, exclusiv TVA(lei): 8.791 lei; Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit*): Neimpozabil. *)Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c) împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române - copie 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 propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a 
debitorului. Cumpăratorului 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: 
Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărator după caz: nr. înm. Cl 98AKI - 1870 cmc. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242 
312939 interior 120. Data afișării: 28.02.2017.

DECESE


