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OFERTE SERVICIU
l Angajez ag securitate in zona 
Plevnei- Basarab.

l Angajam electrician automa-
tist, experienta minim 5.ani, 
lucru in 3 schimburi, zona 
Militari-Bucuresti. 0745989709

l Angajam patisera in zona 
Piata Amzei, salariu atractiv si 
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 Liceul Tehnologic „Sf. 
Antim Ivireanu” cu sediul în 
Bucureşti ,  Aleea Poiana 
Muntelui, nr.1, sector 6, organi-
zează concurs de ocuparea 
postului de paznic. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 
generale şi atestat paznic; 
-vehime în specialitate: 3 ani. 
Date contact: tel. 031.438.02.78.  

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

l U.M. 02431 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului temporar 
vacant de personal civil 
contractual, referent debutant, 
studii medii, astfel: -15.03.2017, 
ora 10.00 -proba practică; 
-20.03.2017, ora 11.00 -inter-
viul. -data limită de depunere a 
dosarelor –08.03.2017, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02431 
Bucureşti, şoseaua Panduri,  nr. 
24, sector 5, Bucureşti, unde 
vor fi afişate tematica, biblio-
grafia şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 
021.410.13.41.

l Primăria Oraşului Murfatlar 
organizează concurs, în baza 
HG 286/2011 şi HG 1027/2014, 
la sediul său din oraşul 
Murfatlar, str.Calea Dobrogei, 

nr.1, judeţul Constanţa, în data 
de 21.03.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de conducere 
vacantă director, la Clubul 
Sportiv Orăşenesc Murfatlar: 
-nivelul studiilor -absolvent al 
studiilor superioare cu diplomă 
de licenţă; -vechime în speciali-
tatea studii lor  necesară 
ocupării postului -2 ani. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei 
Oraşului Murfatlar în perioada 
28.02-13.03.2017. Condiţiile de 
participare şi bibliografia stabi-
lită se afişează la sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei 
Oraşului Murfatlar şi la 
telefon: 0241.234.350, compar-
timentul resurse umane, 
persoană de contact: Iliescu 
Ileana. 

l Centrul de Cercetări Finan-
ciare şi Monetare „Victor 
Slăvescu”, cu sediul în Bucu-
reşti, Calea 13 Septembrie nr.13, 
scoate la concurs 1 post de 
cercetător ştiințific, în domeniul 
financiar -monetar. Condițiile şi 
cerințele minime sunt cele 
prevăzute în Legea 319/2003 
privind Statutul Personalului de 
cercetare –dezvoltare. Depu-
nerea dosarelor se face în 
termen de 30 zile de la publi-
care. Detalii privind condițiile 
specifice, derularea concursului 
şi bibliografia se găsesc la sediul 
instituţiei şi pe site-ul acesteia 
www.icfm.ro. Relatii la tel. 
021.318.24.21/ 021.318.24.19 sau 
la sediul centrului, etaj 5, cam. 
5327.

l SC Doly-Com Distributie 
SRL, cu sediul în Botoşani, 
Punct  de  lucru  Abator 
Roma-Botoşani, angajează 
Agent vânzări -reţea distribuţie 
carne. Cerinţe: minim studii 
medii şi experienţă de cel puţin 
trei ani în domeniu. Cererile şi 
CV-urile se depun prin fax la: 
0 2 3 1 . 5 6 5 . 9 5 5  s a u 
e-mail:  office@dolycom.ro. 
Relaţii la telefon: 0231.565.970, 
interior: 123.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Buzău organi-
zează concurs în data de 
22.03.2017 (proba scrisă) şi 
28.03.2017 (interviu) pentru 
ocuparea unui post vacant de 
referent gradul II  cu încadrare 
pe perioadă nedeterminată. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere  
se  depun  pana la data de 
13.03.2017, ora 16,00 la sediul 
instituţiei. Detalii privind 
condiţiile specifice, bibliografia 
şi tematica de concurs sunt 
disponibile pe pagina oficială 
www.ocpibz.ro. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Buzău din 
Buzău,  b-dul Nicolae Bălcescu 
nr.48,Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat şi Petiții, 
telefon 0238/711036.

l U.M. 01915 cu sediul în 
Strada Eroilor nr. 1, localitatea 
Cristian, Judeţul Braşov, orga-
nizează concurs pentru înca-
drarea unui post de execuţie 
vacant de personal civil 
contractual, muncitor calificat 
tr. I, studii medii, 6 ani şi 6 luni 
vechime în muncă. Concursul 
se va desfăşura, la sediul U.M. 
01915  Cr i s t i an ,  a s t f e l : 
-15.03.2017, ora 15.00– data 
limită de depunere a dosarelor; 
-22.03.2017, ora 09.00– proba 
scrisă; -28.03.2017, ora 09.00– 
proba practică; -03.04.2017, ora 
09.00– interviu. Depunerea 
dosarelor şi  organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 01915, Strada Eroilor nr. 
1, localitatea Cristian, Judeţul 
Braşov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
0268257172, interior 135.

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
”Constantin Brâncoveanu” cu 
sediul în strada Heracleea 
nr.15, localitate Babadag, 
județul Tulcea organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual aprobat 
prin H.G. nr.286/2011 cu modi-
ficările şi completările ulteri-
oare, în cadrul instituției. 
Denumirea postului: Secretar 
treapta III S, post vacant 
contractual pe perioadă nede-
terminată. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: Proba 
scrisă: 24 martie 2017 ora 9.00 
la sediul şcolii. Proba de 
interviu: 24 martie 2017 ora 
13.00 la sediul şcolii. Data 
limită de depunere a dosarelor: 
17 martie 2017 la sediul  Şcolii 
Gimnaziale Constantin Brân-
coveanu, Babadag, Județul 
Tulcea. Date contact: Director 
C h i r i l o v  A d e l a ,  Te l . 
0721730120.

l UM 01556 Mangalia, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, 
Muncitor calificat IV (zugrav) 
la formațiunea cazarmare din 
cazarma 1275 Mangalia. 
Concursul se desfăşoară la 
sediul UM 01556 Mangalia, str. 
Portului nr.13, loc. Mangalia, 
jud. Constanța, astfel: Proba 
practică: în data de 22.03.2017, 
ora 12.00; Interviul: în data de 
28.03.2017, ora 12.00. Data 
limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs 
este 14.03.2017, ora 15.00. 
Detaliile privind condițiile 
generale şi specifice pentru 
ocuparea postului, bibliografia 
şi tematica de concurs se pot 
obține la sediul UM 01556 
Mangalia, strada Portului nr. 
13, localitatea Mangalia, 
județul Constanța, pe portalul 
posturi.gov.ro sau la secretari-
atul comisie de concurs. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0241.750.661/ interior: 
105.

l UM 01556 Mangalia, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 

ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, 
Muncitor calificat IV (lăcătuş 
mecanic) la atelierul de întreți-
nere, manipulare, reparații, 
conservare, dezmembrare, 
casare muniții şi pregătire mine 
din UM 02131 Victoria. 
Concursul se desfăşoară la 
sediul UM 01556 Mangalia, str. 
Portului nr.13, loc.Mangalia, 
jud. Constanța, astfel: Proba 
practică: în data de 22.03.2017, 
ora 12.00; Interviul: în data de 
28.03.2017, ora 12.00. Data 
limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs 
este 14.03.2017, ora 15.00. 
Detaliile privind condițiile 
generale şi specifice pentru 
ocuparea postului, bibliografia 
şi tematica de concurs se pot 
obține la sediul UM 01556 
Mangalia, strada Portului 
nr.13, localitatea Mangalia, 
județul Constanța, pe portalul 
posturi.gov.ro sau la secretari-
atul comisie de concurs. Date 
de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0241.750.661/ interior: 
105.

l Liceul “Dimitrie Cantemir” 
Babadag, cu sediul în oraşul 
Babadag, strada Aurel Vlaicu, 
nr.3, județul Tulcea, organi-
zează în data de 24 Martie 
2017 ,  concursul  pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de bibliotecar documen-
tarist, în conformitate cu preve-
derile H.G. nr.2017/2014. 1. 
Condiții generale: -Studii 
liceale cu diplomă de bacalau-
reat; -Curs de biblioteconomie; 
2. Condiții specifice: -Abilități 
de comunicare; -Cunoştințe 
operare PC (word, excel, power 
point). Etapele concursului: 1. 
Depunerea dosarelor: în 20 de 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial 
Partea a III-a; 2. Susținerea 
probei scrise: 24.03.2017 ora 
09:00; 3. Susținerea interviului: 
24.03.2017 ora 13:00. Relații 
suplimentare se pot obține de la 
sediul  Liceului  “Dimitrie 
Cantemir”, Str. Aurel Vlaicu 
nr.3, loc. Babadag, jud. Tulcea, 
tel/fax: 0240/561.134.

l Unitatea Militară 01836 
Otopeni cu sediul în Strada 
Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, organi-
zează concurs pentru înca-
drarea unui număr de 3 posturi 
de execuţie vacante de personal 
civil  contractual,  astfel : 
-contabil tr. I A, studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, 6 ani şi 
6 luni vechime în muncă, curs 
de contabilitate acreditat de 
Agenţia Naţională pentru Cali-
ficări,  cunoştinţe de operare pe 
calculator PowerPoint, Word, 
Exce l ,  Fox  Pro ,  Acces ; 
-muncitor calificat tr. I (labo-
rant), studii medii cu diplomă 
de bacalaureat- specializare 
chimie industrială, 6 ani şi 6 
luni vechime în muncă,  cunoş-
tinţe de operare pe calculator 
Microsoft Office (Word, Excel); 
-referent debutant, studii medii 
cu diplomă de bacalaureat, 
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator Microsoft Office (Word, 

Excel). Concursul se va desfă-
şura, la sediul U.M. 01836 
Otopeni, astfel: 1. Pentru postul 
vacant de contabil tr. I A: 
-15.03.2017, ora 15.00– data 
limită de depunere a dosarelor; 
-22.03.2017, ora 09.00– proba 
scrisă; -28.03.2017, ora 13.00– 
interviu. 2. Pentru posturile 
vacante de muncitor calificat tr. 
I (laborant) şi referent debu-
tant: -15.03.2017, ora 15.00– 
data limită de depunere a 
dosarelor; -22.03.2017, ora 
0 9 . 0 0 –  p r o b a  s c r i s ă ; 
-28.03.2017, ora 09.00– proba 
practică; -03.04.2017, ora 
09.00– interviu. Depunerea 
dosarelor şi  organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 01836, Strada Zborului 
nr.1, localitatea Otopeni, 
Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
021.350.61.33 int. 503 sau 475, 
de luni până vineri, între orele 
07.00-15.00.

l Unitatea Militară 01919 
Otopeni cu sediul în Strada 
Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, organi-
zează concurs pentru încadrarea 
unui număr de 5 posturi de 
execuţie vacante de personal 
civil contractual, astfel: -2 
posturi de economist gradul II,  
studii superioare cu licenţă în 
domeniul economic, 6 luni 
vechime în muncă, 6 luni 
vechime în domeniul financiar 
contabil, cunoştinţe de operare 
pe calculator PowerPoint, 
Word, Excel, Fox Pro, Acces; -2 
posturi de contabil tr. II, studii 
medii cu diplomă de bacalau-
reat, 6 luni vechime în muncă, 
curs de contabilitate acreditat de 
Agenţia Naţională pentru Cali-
ficări,  cunoştinţe de operare pe 
calculator PowerPoint, Word, 
Excel, Fox Pro, Acces; -tehni-
cian tr. II, studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, specia-
litate de maistru mecanic, 
maistru electromecanic, tehni-
cian mecanic, tehnician electro-
mecanic, tehnician transporturi 
sau calificări asimilate legal 
acestora,  3 ani vechime în 
muncă, permis de conducere 
categoria B, C şi/sau D valabil,  
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator PowerPoint, Word, Excel; 
Concursul se va desfăşura, la 
sediul U.M. 01836 Otopeni, 
Strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, astfel: 
-15.03.2017, ora 15.00– data 
limită de depunere a dosarelor; 
-22.03.2017, ora 09.00– proba 
scrisă; -28.03.2017, ora 09.00– 
interviu pentru posturile de 
economist gradul II şi tehnician 
tr. II; -28.03.2017, ora 13.00– 
interviu pentru postul de 
contabil tr. II. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 01836, 
Strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
021.350.61.33 int. 503 sau 475, 
de luni până vineri, între orele 
07.00-15.00.

l Unitatea Militară 01991 cu 
sediul în Strada Principală, sat 
Târgşoru Nou, com. Ariceştii 
Rahtivani, Judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
încadrarea unui număr de 9 
posturi de execuţie vacante de 
personal civil contractual, 
astfel: -economist gradul II,  
studii superioare cu licenţă în 
domeniul economic, 6 luni 
vechime în muncă, 6 luni 
vechime în domeniul financiar 
contabil, cunoştinţe de operare 
pe calculator PowerPoint, 
Word, Excel, Fox Pro, Acces; -2 
posturi de contabil tr. II, studii 
medii cu diplomă de bacalau-
reat, 6 luni vechime în muncă, 
curs de contabilitate acreditat 
de Agenţia Naţională pentru 
Calificări,  cunoştinţe de 
operare pe calculator Power-
Point, Word, Excel, Fox Pro, 
Acces; -consilier juridic gr. II, 
studii universitare cu diplomă 
de licenţă în domeniul ştiinţelor 
juridice- specializarea drept, 6 
luni vechime în muncă, 6 luni 
vechime în calitate de consilier 
juridic,  cunoştinţe de operare 
pe calculator PowerPoint, 
Word, Excel; -asistent medical 
principal,  studii postliceale 
sanitare, certificat de grad prin-
cipal,  autorizaţie de liberă 
p r a c t i c ă  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.M.R, 5 ani vechime în 
muncă, 5 ani vechime în cali-
tate de asistent medical, cunoş-
tinţe de operare pe calculator 
PowerPoint, Word, Excel; 
-muncitor calificat tr.  I 
(zugrav), şcoală profesională 
sau studii medii, 6 ani şi 6 luni 
vechime în muncă, atestat 
zugrav; -muncitor calificat tr. I 
(electrician), şcoală profesio-
nală sau studii medii, 6 ani şi 6 
luni vechime în muncă, atestat 
electrician;  -muncitor calificat 
tr. I (lăcătuş-mecanic), şcoală 
profesională sau studii medii, 6 
ani şi 6 luni vechime în muncă, 
atestat lăcătuş- mecanic;  
-îngrijitor, studii generale. 
Pentru posturile vacante de 
economist gr. II, contabil tr. II, 
asistent medical principal şi 
consilier juridic gr. II, concursul 
se va desfăşura, la sediul U.M. 
01836, Strada Zborului nr. 1, 
localitatea Otopeni, Judeţul 
Ilfov, astfel: -15.03.2017, ora 
15.00– data limită de depunere 
a dosarelor; -22.03.2017, ora 
0 9 . 0 0 –  p r o b a  s c r i s ă ; 
-28.03.2017, ora 09.00– interviu 
pentru posturile de economist 
gradul II, asistent medical prin-
cipal şi consilier juridic gradul 
II; -28.03.2017, ora 13.00–  
interviu pentru posturile de 
contabil tr. II. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 
01836, Strada Zborului nr.1, 
localitatea Otopeni, Judeţul 
Ilfov, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021.350.61.33 
int. 503 sau 475, de luni până 
vineri, între orele 07.00-15.00. 
Pentru posturile vacante de 
muncitor calificat tr. I (zugrav), 
muncitor calificat tr. I (electri-
cian), muncitor calificat tr. I 
(lăcătuş-mecanic) şi îngrijitor, 

Angajează

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

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de 

sănătate privat.
tel. 0725.972.231
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concursul se va desfăşura, la 
sediul U.M. 01991, Strada Prin-
cipală, sat Târgşoru Nou, com. 
Ariceştii Rahtivani, Judeţul 
Prahova, astfel: -15.03.2017, 
ora 15.00– data limită de depu-
nere a dosarelor; -22.03.2017, 
ora 09.00– proba scrisă; 
-28 .03 .2017,  ora  09 .00– 
interviu. Depunerea dosarelor 
şi organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01991, 
Strada Principală, sat Târgşoru 
Nou, com. Ariceştii Rahtivani, 
Judeţul Prahova, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0244.380.564 int. 135, de luni 
până vineri, între orele 08.00-
16.00.

l Institutul Naţional de Statis-
tică organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a unui post 
contractual vacant Direcţia 
Generală de Demografie şi 
Statistică Socială, Grant nr. 
07141.2016.001-2016.775 -Acti-
vităţi pregătitoare de revizuire 
a Anchetei Europene armoni-
zate  pr iv ind  Ut i l i zarea 
Timpului pentru implemen-
tarea în runda 2020. Perioada: 
aprilie 2017 –septembrie 2017: 
1 post  Expert IA- Condiţii 
specifice: •vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani; 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
Concursul se organizează la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică din Bucureşti, Bd. 
Libertăţii 16, sector 5, Bucu-
reşti, în data 22.03.2017, ora 
10:00, proba scrisă. 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 Institutului Naţional de 
Statistică din bd. Libertăţii 
nr.16, sector 5, Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art. 6  din H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi 
bibliografia stabilită se afişează 
la sediul Institutului Naţional 
de Statistică şi pe site-ul Insti-
tutului Naţional de Statistică 
(www.insse.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Institutului Naţional de Statis-
tică şi la numărul de telefon: 
(021)317.77.82.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Inele de Stare de Spirit care 
isi schimba culoarea! www.
bana.ro, 0774651939

PROPUNERI AFACERI
l Cedare/ vânzare afacere prin 
cesionarea acţiunilor 100%. 
Preţ vânzare 70000Euro nego-
ciabil. 0720391511.

CITAȚII  
l Numitul Sandu Marcel 
domiciliat în Iaşi, str. Vitejilor 
nr.3, bloc SD2-3, sc.SD, et.6, 
ap.21, este chemat la Judecă-
toria Iaşi, în data de 14.03.2017, 
ora 8.30, în dosarul civil nr. 
11759/245/2015, în proces cu 
numita Afrăsinei Geta, pentru 
stabilire situație minor.

l Domnul Toader Constantin, 
i d e n t i f i c a t  c u  C N P 
1501107220060, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in loc. 
Scobinti, jud. Iasi, este chemat 
la Judecatoria Harlau, cu 

sediul Judeţul Iaşi, Comuna 
Harlau, Completul C5 mf ff 
(fost c2 mf ff) civil, camera 
Sala 1, în ziua de  17.03.2017, 
ora 09.00, in calitate de Pârât, 
în proces cu EON Energie 
Romania SA în calitate de 
Reclamant, pretentii, dosar nr. 
1634/239/2016.

l Numita Nichifor Mariana, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în oraşul Galaţi, bd-ul Siderur-
giştilor nr. 9, bloc PS2, scara 6, 
etaj 1, ap. 81, judeţul Galaţi, 
Nich i for  ( fos tă  Sandu) 
Mariana este menţionat de 
Registrul Naţional de Evidenţă 
a Persoanelor, este citată în 
data de 14.03.2017, ora 8.30 la 
Judecătoria Cornetu, cu sediul 
în Cornetu, şos. Alexandriei nr. 
138, jud. Ilfov, dosar civil 
2136/1748/2009*, în calitate de 
pârâtă, în cauză având ca 
obiect nulitate parţială act, 
având ca reclamanţi pe Iancu 
Dragomira, Iancu Niculae şi 
Iancu Sandu.

l S.C. Agrocom   Exclusiv 
Business SRL, cu sediul în 
comuna Popeşti, sat Popeşti, nr. 
1B, jud. Argeş, CUI 31974956, 
reprezentată prin Pîrvu Anca 
Ramona, în calitate de pârâtă, 
este citată pentru data de 
29.03.2017, ora 8.30, la Judecă-
toria Piteşti, în Dosarul nr. 
12385/280/2016, în proces cu 
Tonghioiu Olga Victoria, având 
ca obiect reziliere contract 
închiriere şi evacuare spaţiu.

DIVERSE  
l Medicover S.R.L., cu sediul 
în str. Modrogan, nr. 20, sector 
1, Bucureşti, înregistrată la 
O.N.R.C. – O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. nr. 15446991, infor-
mează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru 

emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea 8610 – Acti-
vităţi de asistenta spitalicească 
Desfăşurată în str. Grigore 
Alexandrescu, nr. 16-20, sector 
1, Bucureşti. Informaţii se pot 
solicita la sediul Agenţiei 
Pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii – în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele  09:00-12:00, 
de luni până vineri. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 

l Modares Adel, avand domi-
ciliul in comuna Berceni-sat 
Berceni, titular al planului 
P.U.Z.-dezmembrare teren si 
lotizare pentru construire locu-
inte individuale si dotari 
aferente,  amplasat in judetul 
Ilfov, Oras otopeni, Tarla.11, 
Parcela. 246. lot7/IV,  anunta 
publicul interesat interesat 
asupra Deciziei etapei de inca-
drare luata in cadrul sedintei: 
Comitetului Special constituit 
din data de 14.12.2016, urmand 
ca prima versiune a planului sa 
fie supusa procedurii  de adop-
tare de catre autoritatile 
competente/fara aviz de mediu. 
Observati i /comentari i  s i 
sugestii se primesc/in scris la 
sediul  A.P.M.I l fov  ( te l : 
021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la  publi-
carea anuntului.

l Anunt public-privind depu-
nerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu. Colci 
Vicentiu si Muller Daniel-Man-
fred Siegfried prin mandatar:-
Nicolae Ionut-Gabriel anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul: “construire imobile 

functiune mixta-locuinte colec-
tive si spatiu comercial”, 
propuse a fi amplasat in Bucu-
resti, Drumul Ciorogarla nr. 
339-341-sectorul.6. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului-Bu-
curesti, Aleea Lacul Morii, nr. 
1, sector. 6-Bucuresti, in zilele 
de luni-vineri, intre orele 9.00-
13.00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului-Bu-
curesti, Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector.6-Bucuresti. 

l Pentru aceste motive în 
numele Legii hotărăşte: Admite 
cererea formulată de recla-
manta Lupascu Elena, domici-
liată în Covasna, strada Mihai 
Eminescu, nr.94A, judeţul 
Covasna, în contradictoriu cu 
pârâtul Lupascu Catalin, domi-
ciliat în Bucureşti, str.Aleea 
Stupilor, nr.5, bloc E7, scara 1, 
etaj 4, apartament 18, sector 4, 
citat prin  afişare la uşa 
instanţei şi prin mică publici-
tate şi Autoritatea Tutelară 
sector 4, Bucureşti. Declară 
desfăcută căsătoria părţilor 
încheiată la data de 09.06.2000 
şi trecută la numărul 561 în 
registrul stării civile al Primă-
riei Sectorului 4 din culpa 
ambelor părţi. Reclamanta 
revine la numele purtat ante-
rior căsătoriei, acela de Balea. 
Încredinţează pe minora 
Lupascu Ana-Maria, născută la 
data de 20.07.2002, spre creş-
tere şi educare mamei. Obligă 
pârâtul la plata unei pensii de 
întreţinere în favoarea minorei 
în suma de 150Lei lunar, înce-
pând cu data introducerii 
cererii, 25.08.2009 şi până la 
majoratul minorei. Ia act că nu 
s-au solicitat cheltuieli de jude-
cată. Cu apel în 30 de zile de la 
comunicare.   Pronunţată 
ş e d i n ţ a  p u b l i c a t ă  a z i , 
18.06.2010.

l Tabuia Valentin Mihai si 
Bier Gabriel Daniel titulari  ai 
proiectului PUZ – Construire 
zona de locuinte individuale 
amplasat in Arad, str. Orizon-
tului FN, aduce la cunoştiinţa 
publicului ca decizia etapei de 
încadrare, conform HG nr. 
1076/2004: este aceea de adop-

tare a planului fără aviz de 
mediu. Propunerile de reconsi-
derare ale deciziei se vor trans-
mite în scris la sediul APM 
Arad, Splaiul Mureş,  FN,  în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea prezentului 
anunţ.

l Trif Dumitru Trif Rodica , 
Bozgan Marian Ioan, Bozgan 
Gabriela Edita ,  Negrea 
Claudia Lucia  titulari  ai 
proiectului ”PUZ si RLU – 
Construire incinta cu o hala de 
depozitare, sediu firma si 
imprejmuire” amplasat in loc. 
Vladimirescu, str. Garii, FN 
(CF 314977 Vladimirescu) jud. 
Arad, aduce la cunoştiinţa 
publicului ca decizia etapei de 
încadrare, conform HG nr. 
1076/2004: este aceea de adop-
tare a planului fără aviz de 
mediu. Propunerile de reconsi-
derare ale deciziei se vor trans-
mite în scris la sediul APM 
Arad, Splaiul Mureş,  FN,  în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea prezentului 
anunţ. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator nr. 3/27.02.2017 
pentru Adunarea Generală a 
A s o c i a ţ i l o r  S C  P a t b a d 
Company SRL, Craiova, str. 
Tineretului, nr. 46, bl. 80A, sc.1 
ap.11, Dolj, J16/1117/2009, 
CUI:25970585. În atenţia: 
Badoi  Vio le ta  Gabr ie la 
(Craiova, Aleea 2 Fulger, nr. 13, 
Dolj). Subsemnata Patru Aura 
(CNP2720319163210) în cali-
tate de asociat şi administrator 
la Patbad Company SRL, 
J 1 6 / 1 1 1 7 / 2 0 0 9  ş i  C U I 
25970585, cu sediul în Craiova, 
str. Tineretului, nr. 46, bl. 80A, 
sc .1 ,  ap.  11,  Dol j ,  pr in 
mandatar Acrivopol Elena 
Bianca, convoacă AGA la data 
de 14.03.2017, la ora 16.00, în 
Craiova, str. Sf. Apostoli, nr. 
121, Dolj, cu ordine de zi: Pct.1) 
Prezentarea, discutarea şi apro-
barea bilanţului contabil pentru 
anii 2015-2016, Pct. 2) Discu-
tarea şi aprobarea procedurii 
de încetare a existenţei socie-
tăţii, prin cele două etape- 
hotărâre dizolvare şi radiere 
- având în vedere lipsa de cola-
borare a asociaţilor si neînţele-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii Ploiești. Serviciul Executare Silită. Număr de operator de date cu 
caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 9. Nr. 11820 din 23.02.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 
Februarie, Ziua 23. 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 14, luna martie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, str. Gh. Grigore 
Cantacuzino nr. 348, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Mecca Plast Service SA, cu sediul în 
Ploiești, str. Apelor, nr. 2, CUI 3347315, prima 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:  Mașină 
îndreptat și debitat vergele tip MIDV II-6, mașina se utilizează la îndreptarea și debitarea sârmelor din oțel cu diametre de până la 10 mm, 
număr de inventar - 2003, Nu se cunosc, 20.542 lei, 19%; Mașină sudat metale (plasă), număr de inventar - 2004, Nu se cunosc, 62.196 
lei, 19%; Baterie condensator 35 KVAR, număr de inventar - 2006, Nu se cunosc, 1.779 lei, 19%; Mașină sudat sârme cap la cap IVISC P 
2,0K, număr de inventar - 2013, Nu se cunosc, 1.950 lei, 19%; Mașină ascuțit sarme, COD nas 6530, număr de inventar - 2014, Nu se 
cunosc, 2.447 lei, 19%; Aparat sudură OCHEA N, aparat de sudură în sistem invertor, monofazat, pentru sudură în curent continuu prin 
procedeul MMA, număr de inventar - 2019, Nu se cunosc, 2.811 lei, 19%; Dispozitiv amprentare, pentru amprentarea profilelor, țevi, 
număr de inventar - 2035, Nu se cunosc, 15.710 lei, 19%; Linie trefilat metale, echipament de trefilare pentru tragerea uscată a sârmelor 
din oțel cu continut de carbon scăzut, mediu și ridicat, număr de inventar - 2037, Nu se cunosc, 114.373 lei, 19%; Sistem termosolar 
Confort Line pentru prepararea apei calde, număr de inventar - 2039, Nu se cunosc, 5.879 lei, 19%; Centală termică electrică - panou 
radiant, compusă din două panouri, SR4-N140 și SR7-N330 și două termostate Hony - T200, număr de inventar - 2045, Nu se cunosc, 
1.992 lei, 19%; Microcentrală electrică cu 3 calorifere, tip LN 3*400 V/24 kw cu vas expensiune 6 l încorporat și trei radiatoare oțel 22 Pk 
600/1200 Eccorad, număr de inventar - 2052, Nu se cunosc, 1.886 lei, 19%; Autoutilitară N1, marca Renault, BA suprastructură deschisă, 
tipul: HDON/HDCNK5/Master T35 DCI90, număr omologare: B1RE1H1211J16E3/2002, an fabricație: 2002, număr identificare: 
VF1HDCNK526941844, serie motor: C022927, motorină, culoare: alb - gri, număr de înmatriculare: PH 38 MEC, Nu se cunosc, 16.650 lei, 
19%; Autoturism M1, marca: Dacia, caroserie: AA Berlină, tipul: SD/LSDAA/Logan, an fabricație: 2006, număr identificare: 
II1LSDAAH36577304, serie motor: UC47490, benzină, culoare: roșu metalizat, număr de înmatriculare: PH 50 AAD. Mijlocul de transport 
nu este înregistrat în evidențele serviciului rutier Prahova, Nu se cunosc, 7.650 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. 
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 Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348 sau la numărul de telefon 0244.700931/ 123. 
Data afișării: 28.02.2017.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Mediapress Argeș SRL - Pitești, după cum 
urmează: Denumire: Autoutilitară marca Dacia Logan, serie șasiu 
UU1FSDBL546814253, an fab. 2012, AG-13-BKL. Valoare [Ron, 
fără TVA]: 18.470 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 RO17TREZ0465067X 
XX013347, deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 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 11:00:00, la sediul AJFP 
Argeș, mezanin 2, cam. 5. 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 ediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248. 
211511 - 3252.
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gerile dintre ei ce duc la 
imposibilitatea funcţionării 
societăţii. 

l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Cooperative Meşteşu-
găreşti Îmbrăcămintea întrunit 
în şedinţa din 27.02.2017 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a membrilor coopera-
tori în data de 27.03.2017 ora 
09.00, în Calea 13 Septembrie 
nr. 118-120, sector 5, cu urmă-
toarea ordine de zi: aprobarea 
raportului de gestiune al Consi-
liului de Administraţie cu 
privire la rezultatele financiare 
obţinute în anul 2016; apro-
barea situaţiilor financiare 
anuale simplificate încheiate la 
31.12.2016; aprobarea reparti-
zării profitului net; raportul 
cenzorului; raportul consiliului 
social; bugetul de venituri şi 
cheltuieli  pe anul 2017; 
sistemul de salarizare; ratifi-
carea deciziilor emise de la 
ultima adunare generală; ratifi-
carea contractelor de închiriere 
emise de la ultima adunare 
generală; descărcarea de 
gestiune a Consiliului de Admi-
nistraţie pe anul 2016; exclu-
derea de membrii cooperatori; 
împuternicirea d-nei Stanescu 
Dumitra pentru depunerea 
documentelor la Registrul 
Comerţului şi A.N.A.F.; împu-
ternicirea d-lui Gebaila Preda 
pentru semnarea scrisorilor de 
garanţii bancare şi a tuturor 
tranzacţiilor efectuate de către 
societate. În cazul în care nu 
sunt îndeplinite condiţiile 
legale de cvorum, Adunarea 
Generală se convoacă pe data 
de 28.03.2017 în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră.

l Convocare a Adunării Gene-
rale a Acționarilor societății 
comerciale Agromec Cioro-
gârla S.A. Subsemnatul Grasu 
Florin Romulus, în calitate de 
administrator unic al societății 
comerciale Agromec Cioro-
gârla S.A, cu sediul în satul 
Ciorogârla, str. Școlii, nr. 13, 
comuna Ciorogârla, județ Ilfov, 
înregistrată la Oficiul Regis-

trului Comerțului cu nr. 
J23/513/2004,  C.U.I RO 
2605572, convoc Adunarea 
Generală a Acționarilor ce va 
avea loc la data de 03.04.2017 
ora 10, la sediul societății, cu 
reconvocare în caz de necesi-
tate la data de 04.04.2017 la 
sediul societății şi la aceeaşi 
ora, cu următoarea ordine de 
zi: •Aprobarea raportului de 
activitate şi gestiune pe anul 
2016 şi prezentarea raportului 
de audit financiar pentru exer-
cițiul financiar al anului 2016; 
•Aprobarea situațiilor finan-
ciare, a contului de profit şi 
pierdere pentru exercițiul 
financiar al anului 2016, a 
realizării programului de inves-
tiții şi a bilanțului contabil pe 
anul 2016; •Stabilirea progra-
mului de investiții, a activității 
economice pe anul 2017. 
Pentru analiză pot fi consultate 
documente necesare la sediul 
societății.

l Convocare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor Trigo Industry Services 
SA, cu sediul social în Timi-
şoara, Str. Pestalozzi, nr. 22, 
etaj 1, judeţul Timiş, România, 
înregistrată la ORC Timişoara 
sub nr. J35/975/2012, având 
CUI: RO18531331 („Socie-
tatea”). În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea 
nr. 31/1990, privind societăţile 
comerciale, precum şi în baza 
art.4.4 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, Consiliul de admi-
nistraţie al Societăţii convoacă 
ac ţ ionar i i  Soc ie tă ţ i i  l a 
Adunarea Generală Extraordi-
nară (în continuare „AGEA”), 
ce va avea loc în data de 
31.03.2017, ora 10.00, la sediul 
Societăţii situat în Timişoara, 
Str. Pestalozzi, nr. 22, etaj 1, 
judeţul Timiş, România. Toţi 
acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor Societăţii la 
data de 01.03.2017 (dată de 
referinţă în conformitate cu 
prevederile art.123, alin. 2 din 
Legea nr.31/1990) vor fi îndrep-
tăţiţi să participe şi să voteze în 
cadrul AGEA a Societăţii. În 

cazul în care AGEA nu va 
putea avea loc la data şi ora 
stabilite mai sus din cauza 
lipsei de cvorum (astfel cum 
acest cvorum este prevăzut în 
Actul Constitutiv al Societăţii 
-respectiv minim o pătrime din 
numărul total de drepturi de 
vot) şi de majoritatea voturilor 
deţinute de acţionarii prezenţi, 
o a doua adunare generală 
extraordinară este convocată 
pentru data de 10.04.2017, ora 
10.00, la sediul Societăţii situat 
în Timişoara, Str. Pestalozzi, nr. 
22, etaj 1, judeţul Timiş, 
România. Ordinea de zi a 
AGEA va fi următoarea: 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, a raportului de gestiune 
şi a raportului de audit; 2.Apro-
barea profitului net; 3. Apro-
barea distribuirii de dividende 
din sumele reprezentând profit 
nedistribuit în anii precedenţi, 
la care se adaugă profitul net 
realizat în anul 2016 către acţi-
onari. 4.Aprobarea de către 
acţionari a revocării Mazars 
Romania SRL şi a numirii 
KPMG Audit SRL ca auditor 
financiar şi fixarea duratei 
minime a contractului de audit 
financiar. 5.Extinderea obiec-
tului secundar de activitate al 
Societăţii. În acest sens, art.2.3 
din Actul Constitutiv al Socie-
tăţii se va modifica şi va avea 
u r m ă t o r u l  c o n ţ i n u t : 
2.3.„Activitatea secundară a 
Societăţii este: Cod CAEN 
0240- Activităţi de servicii 
anexe silviculturii; Cod CAEN 
5210- Depozitări; Cod CAEN 
5224-Manipulări; Cod CAEN 
7021- Activităţi de consultanţă 
în domeniul relaţiilor publice şi 
al comunicării; Cod CAEN 
7022- Activităţi de consultanţă 
pentru afaceri şi management; 
Cod CAEN 7111- Activităţi de 
arhitectură; Cod CAEN 7112- 
Activităţi de inginerie şi consul-
tanţă tehnică legate de acestea; 
Cod CAEN 7490- Alte activi-
tăţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice n.c.a.; Cod CAEN 
8211- Activităţi combinate de 
secretariat; Cod CAEN 8219- 
Activităţi de fotocopiere, de 

pregătire a documentelor şi alte 
activităţi specializate de secre-
tariat; Cod CAEN 8292- Acti-
vităţi de ambalare; Cod CAEN 
8299- Alte activităţi de servicii 
suport pentru întreprinderi 
n.c.a.; Cod CAEN 8560- Activi-
tăţi de servicii suport pentru 
învăţământ”. În conformitate 
cu art.4.4.7 din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, situaţiile 
financiare anuale, raportul de 
gestiune, raportul de audit şi 
propunerea cu privire la distri-
buirea de dividende vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la 
sediul Societăţii, începând cu 
data prezentei convocări. La 
cerere, acţionarilor li se vor 
elibera copii de pe documentele 
menţionate anterior. Data: 
24.02.2017. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie: Vegheş 
Ovidiu Ionuţ.

LICITAȚII  
l Comuna Devesel închiriază 
suprafeţe de păşune comunală 
în condiţiile prevăzute de 
O.U.G 34/2013 ş i   H.G 
1064/2013. Solicitările se vor 
depune până la data de  
07.03.2017 însoţite de actele 
necesare. Caietul de sarcini şi 
relaţii se pot obţine de la sediul 
Primăriei Devesel sau la telefon 
0252/707111.          

l Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Satu Mare organi-
zează licitaţie publică cu stri-
g a r e  p e n t r u  a t r i b u i r e a 
contractului de închiriere a 

unui spaţiu destinat asigurării 
hrănirii personalului de poliţie, 
încăpere cu o suprafaţă utilă de 
27.56 mp, situat în municipiul 
Satu Mare, strada Mircea cel 
Bătrân, nr. 1, având drept scop 
oferirea contra cost  de hrana 
în sistem catering. Persoanele 
interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii IPJ Satu Mare, 
strada AI Cuza nr 5/A , Servi-
ciul Logistic, Biroul Achiziţii, în 
dată de 02.03.2017 ora     10. 
Dacă consideraţi necesar se 
poate solicita în scris fisa de 
date a achiziţiei de la Serviciul 
Logistic, nr ţel 0261807777, 
interior 20186

l SC Vasi-Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoa-
terea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmeaza: 1 Buc. Autobuz 
turistic BMC PROBUS 850 
TBX, sasiu nr. NMC850R-
KT8DL00132, nr. inmatricu-
lare IS-06-LJN, an. Fab. 
2008- bun vandut  la 4425 
EUR+TVA. Persoanele 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 02.03.2017, ora 
16.00 si data de 09.03.2017ora 
16.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iasi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in 

data de 03 martie 2017, ora 
13:30 si in data de 10 martie 
2017 ora 13.30 şi se va desfă-
şura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 13.01.2017. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie 
să se înscrie la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
I a ş i ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
02.03.2017, ora 16.00 si data 
de 09.03.2017 ora 16.00. Adju-
decarea se va face în confor-
m i 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 f i 
consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichida-
torului. 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. Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi 
afişată la  sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a 
licitatiei), la grefa Tribunalului 
Iasi-Judecator Sindic, Consi-
liul Local Iasi precum şi la 
locul de dispunere a activului. 

ANUNȚURI

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 Contribuabili Mijlocii. Nr. 11927/27.02.2017. Anunț colectiv privind 
vânzarea bunurilor mobile și a bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. În temeiul 
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, 
vă face cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la 
licitație publică, bunuri mobile după cum urmează: I. Bunuri mobile: În ziua de 15, luna martie, ora 
12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la 
licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Lemar Impex SRL, cu sediul în 
localitatea Urziceni, str. Eroilor, nr. 8, bl. B4, sc. B, et. 4, ap. 14, jud. Ialomița, licitația a IV - a: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), CotaTVA/ neimpozabil/ 
scutit; Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. VFQ - 3653565/21.02.2006, Nu sunt, 8.245 
lei, 19%; Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI - 4874059/30.10.2006, Nu sunt, 4.125 lei, 
19%; Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7702330/29.03.2007, Nu sunt, 2.887 lei, 
19%; Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7703248/06.11.2008, Nu sunt, 2.063 lei, 
19%; Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. VFGI - 4874069/27.03.2009, Nu sunt, 4.947 
lei, 19%; Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI - 4874073/20.11.2009, Nu sunt, 2.475 lei, 
19%; Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. BVGF - 9176651/30.09.2010, Nu sunt, 4.125 lei, 
19%; Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 67/25.05.2012, Nu sunt, 4.125 lei, 19%; 
Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 66/22.05.2012, Nu sunt, 4.125 lei, 19%; Aparat 
video joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 07/15.01.2012, Nu sunt, 1.649 lei, 19%; Aparat video 
joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 06/10.01.2012, Nu sunt, 1.649 lei, 19%; Total: 40.415 lei, 
19%. II. În ziua de 16, luna martie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Potamex Prod SRL, cu sediul în localitatea Târgu- Jiu, str. Meteor, nr. 99, jud. Gorj, CUI 18663510, a IV 
- a 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 (lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit; Pompă centrifugă amoniac, poziție montaj 117 J KAB, Nu se cunosc, 37.617 lei, 
19%; Total: 37.617 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 al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 
persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 
pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, 
copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care 
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 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 Ploiești, 
str. Gheorhe Grigore Cantacuzino, nr. 348 sau la numărul de telefon 0244.700.931/ 123. Data afișării: 
28.02.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
executare silită - Persoane Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, luna 
martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Caras Dorian Cristinel, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, str. Decebal, bl. 48/3D, sc. A, ap. 9. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul): Autoturism Volkswagen Passat - GR-89-CRS. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA: 787 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 0%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, 
deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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 art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.216705.
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Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232/240.890; 
0742.109890, Fax 0232.240890.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Comunei Sadova, str. Craiovei, 
nr. 165, e-mail: sadova@cjdolj.
ro, telefon: 0251/376.510, fax: 
0251/376.622, CUI: 4553437, 
persoană de contact: Enache 
Nicolae. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să 
fie concesionat: concesionarea 
următoarelor suprafeţe: -T19 
P59 -suprafaţă 1.00ha Cariera 
Raieţi; -P57 -suprafaţă 8.56ha 
-Vest Cariera Raieţi; -T50 P264 
-suprafaţă 0.71ha -Păşune Sud 
Cariera Raieţi; -P265 -supra-
faţă 0.64ha -Sud Cariera 
Raieţi; -T82 P632 -suprafaţă 
3.20ha -Sud Balta Lilia; -T180 
P1120 -suprafaţă 1.00ha 
-Castel de Apă Damian. 3. 
Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Documen-
taţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr. 165, 
judeţul Dolj. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se 
poate procura de la sediul 
Primăriei Sadova, str. Craiovei, 
nr. 165, judeţul Dolj. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul de achiziţii al 
Primăriei Sadova, str. Craiovei, 
nr. 165, jud. Dolj; 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.51/2006; Preţul 
caietului de sarcini este de 
400RON. Se achită la casieria 
Primăriei Sadova. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 13.03.2017, ora 16.00, 
Primăria Sadova, str. Craiovei, 
nr. 165, judeţul Dolj. 4.Infor-
maţii privind ofertele: la sediul 
Primăriei Sadova, str. Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 20.03.2017, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Sadova, str. 
Craiovei, nr. 165, judeţul Dolj. 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Sediul Primă-
riei Sadova, str. Craiovei, nr. 
165, judeţul Dolj. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original şi un exem-
plar copie. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 30.03.2017, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj; 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa 

de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secţia de 
Contencios a Tribunalului Dolj, 
sediul Craiova, str.Brestei, nr. 
129, judeţul Dolj. 7.Data trans-
miterii anunţului de negociere 
directă către instituţiile abili-
tate în vederea publicării: 
27.02.2017.

l Organizatorul licitaţiei: 
Comuna Hangu, cu sediul în 
comuna Hangu,  judeţul 
Neamţ, tel. 0233257501, fax: 
0233257524, e-mail: primaria-
hangu@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 30 martie 
2017, ora 12:00. Locul desfăşu-
rării  l icitaţiei :  Primăria 
comunei Hangu, judeţul 
Neamţ. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică în plic închis. Licitaţia 
este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 617/2016. Data şi ora 
organizări i  preselecţ ie i : 
23.03.2017, ora 12:00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 23.03.2017 ora 10:00: 
Partida care se licitează, preţul 
de pornire şi pasul de licitare  
se regăseşte în caietul de sarcini 
şi sunt afişate la sediul organi-
zatorului şi site-ul www.ocoale-
deregim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit 
la licitaţie este conform caie-
tului de sarcini. Dacă la prima 
licitaţie nu se prezintă cel puţin 
doi ofertanţi, licitaţia se va 
relua în termen de 10 zile lucră-
toare, respectiv în data de 
11.04.2017, ora 12:00, prese-
lecţia având loc în data de 
06.04.2017 ora 10:00  cu termen 
de depunere a documentelor 
pentru preselecţie la 06.04.2017 
ora 10:00. Masa lemnoasă pe 
picior rămasă neadjudecată 
după încheierea, celei de-a 
doua licitaţii, se poate adjudeca 
prin negociere, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regula-
ment şi de alte reglementări în 
vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei înce-
pând cu data de: 01.03.2017 iar  
preţul acestuia este de 200 lei. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei: Comuna 
Hangu, 0233257501, e-mail: 
primariahangu@yahoo.com, 
compartiment achiziții publice.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
Transport Marfa si Persoane 
emis pe numele Iosif Marian. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de membru 
de liberă practică eliberat de 
Colegiul Medicilor Argeş pe 
numele Nicolae Viorel, nr. 638. 
Se declară nul.

l C.I.I. Stefanescu Cristian in 

calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei S.C. Iripetro S.R.L. 
cu sediul in sat Smârdan, 
comuna Smârdan, jud. Tulcea, 
Nr. Reg. Com. J36/68/2006, 
CUI 18367973, declara certifi-
catul de inregistrare nr. 
B0932861 /10 .02 .2006  s i 
statutul/anexele pierdute/nule. 

l Pierdut certificat de membru 
Colegiul farmacistilor din 
Romania filiala Timis pe 
numele Buiciuc Rebeca Rodica 
seria TM nr.10.724.

l Pierdut Proces-verbal anexa 
l a  C o n t r a c t  c o n s t r u i r e 
199/I/1976 pe numele Rosca 
Ion. Il declar nul.

l Pierdut Proces-verbal din 
05.08.1970 pe numele Rapor-
toru Tudor si Raportoru Vasila. 
Il declar nul.

l SC Talor Developers SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Bdul. 
George Coşbuc, nr. 42-44, 
subsol, birou 1, CUI 23263987, 
declarăm pierdut certificat de 
înregistrare seria B nr. 2470078 
emis la 06.09.2011 de Oficul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti. Îl 
declar nul.

l Consultant AA Broker de 
Asigurare, CUI16722432, 
declară pierdută asigurarea de 
asistenţă şi cheltuieli medicale 
în străinătate cu numărul 
0000798029. O declarăm nulă.

l Pierdut (nul) proces verbal 
de predare primire a locuinţei 
nr. 19286/02.06.1991 emis de 
I.C.R.A.L. Giuleşti pe numele 
Scurtu Mircea.

l Pierdut legitimaţie eliberată 
de D.G.A.S.P.C. Sector 5, 
24.02.2017, pe numele Cucu 
Lenuţa. Declar nulă.

l Pierdut (nul) proces verbal 
de predare primire a locuinţei 
nr. 19286/02.06.1991 emis de 
I.C.R.A.L. Giuleşti pe numele 
Scurtu Mircea.

l Pierdut legitimaţie eliberată 
de D.G.A.S.P.C. Sector 5, 
24.02.2017, pe numele Cucu 
Lenuţa. Declar nulă.

l Declar pierdută carte de 
intervenţie pentru taximetru 
electronic marca SELIROM 
modelul ER-04F seria 010744, 
S.C. Mediterranea Blu S.R.L., 
RO 30365386.

l S.C. Betty Ice S.R.L. 
Suceava, str. Cernăuţi nr. 121, 
J33/2188/1994, RO 6726755, 
pierdut numere de ordine 
pentru casele de marcat tipul 
DATECS model DP 50D cu 
seriile: 14050083, 14050089, 
14042319, 14042315, 14050079, 
14050080, 14050087, 14050067, 
14050093, 14050092, 14050084, 
14050090, 14050066, 14050081, 
14042317, 14050091, 14050082, 
14050064, 14050065, 14050085, 
14046671, 14042316, 14050088, 
14042412.

publicitate


