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OFERTE SERVICIU
l Angajam strungar, experinta
minim 5 ani, zona Militari-Bucuresti. 0745.989.709.
l Angajam electrician/pentru
intretinere utilaje, experienta
minim 5.ani, zona Militari-Bucuresti. 0745.989.709.
l Angajam mecanic/pentru
intretinere utilaje, experienta
minim 5.ani, zona Militari-Bucuresti. 0745.989.709
l Angajam sofer cat.C cu
experienta pentru containiera
colectare deseuri constructii.
Salariu atractiv. 0785696979
l Camin De Batrani Din
Germania, aproape de granita
cu Luxemburg, angajeaza asistente medicale/asistenti medicali. Se ofera cazare, contra cost
si posibilitate de angajare in
camin, pentru partenerii de
viata ai acestora. Informatii
suplimentare puteti obtine la
nr.de tel: 0049/151/68500554
l Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Neamţ,
cu sediul în municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.
26bis, organizează concurs
pentru ocuparea a 1 post
temporar vacant, funcţie
contractuală de execuţie: Asistent Registrator Prinicipal
gradul II- 1 Post: -Proba scrisăîn data de 15.02.2017, ora 10.00;
-Proba interviu- în data de
22.02.2017, ora 10.00. Condiții
specifice: -studii superioare
juridice; -vechime în specialitate– 6 luni. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
OCPI Neamţ, la adresa
sus-menţionată, telefon 023323.48.70.
l Spitalul Municipal
„Costache Nicolescu”, cu sediul
în localitatea Drăgăşani, jud.
Vâlcea, str.Dr. Bagdasar, nr. 2,
organizează, în conformitate cu
prevederile HG 286/2011,
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
-1 post infirmieră -secţia
Chirurgie. Condiţiile generale
de participare la concurs sunt
cuprinse în art. 3 din Regulamentul-cadru la Hotărârea
286/2011. Condiţii specifice de
participare: -studii: G; -absolvent curs organizat de OAMMR
sau de furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii cu avizul
MS; -fără vechime în specialitate. Locul desfăşurării probelor
concursului -sediul spitalului:
-proba scrisă în data de
21.02.2017, ora 11.00; -proba
interviu în data de 24.02.2017,
ora 10.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs până la data de
13.02.2017, ora 16.00, la sediul
Spitalului Municipal „Costache
Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalului Municipal „Costache
Nicolescu” Drăgăşani,
persoană de contact: Chitu
J e n i ,
t e l e f o n :
0250.812.201/02/03, int.110.

l Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamási Áron”, cu
sediul în localitatea Borș,
strada:-, nr.197/A, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -îngrijitor IG, 1
post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 21 februarie 2017,
ora 9.00; -proba interviu în data
de 21 februarie 2017, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: 10 ani;
-experiență în domeniu: minim
2 ani; -se solicită cunoașterea
limbii maghiare. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, până în data de 8
februarie 2017, la sediul: Liceul
Tehnologic Agroindustrial
„Tamási Áron”. Relaţii suplimentare la sediul: Liceul Tehnologic Agroindustrial „Tamási
Áron”, persoană de contact:
Kovács Krisztina, telefon:
0259.316.160, fax: 0259.316.160,
e-mail: licteh.bors@gmail.com

astfel: Data desfăşurării
concursului: -selecția dosarelor :
14.02.2017; -proba scrisă în
data de 22.02.2017, ora 11.00.
Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul instituţiei,
compartimentul resurse umane,
juridic în perioada 31.01.201713.02.2017, ora 14.00. Condiţii
de participare la concurs:
-Consilier, gradul IA; -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: Studii
superioare absolvite cu diplomă
de licență în științe juridice sau
administrative; -Vechime:
Minim 6 ani vechime în specialitatea funcţiei. Calendarul
concursului: -Depunerea dosarelor: termen 31.01.201713.02.2017; -Selecţia dosarelor:
termen 14.02.2017; -Proba
scrisă: 22.02.2017, ora 11.00;
-Depunere contestaţii proba
scrisă: 23.02.2017; -Afişarea
rezultatelor după contestaţii:
termen: 24.02.2017; Interviul:
27.02.2017, ora 11.00. Bibliografia de concurs și actele necesare înscrierii la concurs se
afișază la sediul instituției. Date
de contact ale secretarului
comisiei Boaghe Monica -Biroul
Juridic, Administrație locală,
Resurse Umane, Salarizare:
0250.860.190, interior 112.

l Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în
Sulina, str. I, nr. 180, organizează concurs de recrutare în
data de 02.03.2017, orele 1000
– proba scrisă, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de
execuție de referent, clasa III,
grad profesional debutant –
Serviciul urbanism, amenajarea
teritoriului(...). Dosarele de
concurs se depun în termen de
20 de zile de la data publicării
în Monitorul oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei
orașului Sulina. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs se
afişează la sediul instituţiei şi pe
site-ul Primăriei Sulina www.
primaria-sulina.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la nr. de
telefon: 0240543003.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 2,
camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, de
execuţie, pe perioadă determinată de 36 luni, din cadrul
Biroului de Înregistrare Sistematică - Serviciul Cadastru al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman,
pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi
Carte Funciară: - asistent registrator principal debutant - 1
post; - consilier cadastru debutant - 4 posturi. Concursul se va
desfăşura în perioada 21 27.02.2017, orele 10.00. Perioada de depunerea a dosarelor
este 31.01.2017 - 13.02.2017, la
sediul OCPI Teleorman. Pentru
date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l În temeiul prevederilor art.7
din Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Oraşului
Horezu cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante
respectiv Consilier, gradul IA în
cadrul Aparatului Permanent
al Consiliului Local Horezu

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 2,
camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, pe perioadă determinată de 36 luni,
din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică - Serviciul
Cadastru al Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, pentru implementarea Programului
Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară: - Şef Birou gradul II
- 1 post de conducere; - Consilier (achiziţii publice) gradul IA
- 1 post de execuţie. Concursul
se va desfăşura în perioada
23.02.2017 - 01.03.2017, orele
10.00. Perioada de depunerea a
dosarelor este 31.01.2017 -

13.02.2017, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 2,
camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de execuţie, pe perioadă nedeterminată de consilier
cadastru debutant - 1 post, din
cadrul Biroului Avize şi
Recepţii, Serviciul Cadastru al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman.
Concursul se va desfăşura in
perioada 21 - 27.02.2017, orele
10.00. Perioada de depunerea a
dosarelor este 31.01.2017 13.02.2017, la sediul OCPI
Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Școala Gimnazială Niculești
cu sediul în: loc Niculești, str.
Principală, nr. 265, jud. Dâmbovița organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. Denumirea postului: - îngrijitor
școală – 0,50 normă și fochist
0,25 normă-post Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: generale
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-nu e cazul. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de
16.02.2017, ora 10:00, la sediul
instituției. Proba practică:- data
de 16.02.2017, ora 14:00, la
sediul instituției. Proba de
interviu:- data de 17.02.2017,
ora 10:00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10
zile de la afișare, la sediul instituției. Date contact: scoalaniculesti@yahoo.com tel.:
0212670753. Persoana de
contact: Vuta Elena Laura –
secretar școală
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu
s e d i u l i n B u c u r e s t i S t r.
Avalanşei, nr. 20—22 sector 4,
scoate la concurs, la sediul
agenţiei, postul contractual
vacant de Director Adjunct al
Centrului Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Cluj,
conform H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei de conducere vacantă:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în ramura de
științe: științe economice;
vechime de minim 5 ani în
specialitatea studiilor necesare

ocupării postului. Programul
concursului concursului:
21.02.2017 ora 10:00 – proba
scrisă la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; 22.02.2017 ora 10:00 –
interviul la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă; Termenul
limita de depunere a dosarelor
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute de art.6, alin.(1) din
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs
sunt afişate la sediu şi pe site-ul
instituţiei.
l Garda Forestieră Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
publice de execuție vacante:
Consilier, clasa I, grad profesional superior- 8 posturi, astfel:
-Compartimentul Programe de
finanţare pt.creşterea suprafeţelor de pădure şi programe
finanţate de Uniunea Europeană- 1 post; -Compartimentul monitorizare a
lucrărilor tehnico- economice în
fondul Forestier naţional,
consultanţă şi asistenţă de
spec., prevenire şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă- 2 posturi;
-Compartimentul control al
aplicării regimului silvic şi al
trasabilităţii materialelor
lemnoase- 2 posturi; -Compartimentul control al activităţii de
vânătoare- 2 posturi; -Garda
Forestieră Judeţeană
Constanţa- 1 post; •Consilier,
clasa I, grad profesional principal- 1 post, astfel: -Compartimentul Programe de finanţare
pt. creşterea suprafeţelor de
pădure şi programe finanţate de
Uniunea Europeană - 1 post.
Condiţii de participare la
concurs: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, specialitatea silvicultură;
-respectarea prevederilor art.54
din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarului public,
republicată; -aviz psihologic și
de integritate eliberat de un
Cabinet agreat ANAF conform
O.U.G. nr. 32/2015; -vechime în
specialitatea studiilor: 9 ani
pentru funcţia publică de consilier superior; 5 ani pentru
funcţia publică de consilier
principal. Condiții specifice:
-Cunoștinţe foarte bune de
operare PC; Condiţii de desfăşurare a concursului: proba
scrisă- 02.03.2017 ora 10,00.
Menționăm ca Interviul se va
susține în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile
calendaristice de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a (data publicării
Anunţului 30.01.2017) la sediul
Gărzii Forestiere Bucureşti, str.
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Intrarea Binelui, nr.1A, etaj 2,
sector 4, şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49, alin.(1) din
H.G.611/2008. Menţionăm că la
data publicării în Monitorul
Oficial a Anunţului privind
desfășurarea concursului de
ocupare a funcţiilor publice de
execuție vacante, acesta cât şi
Bibliografia vor fi afişate pe
site-ul Gărzii Forestiere Bucureşti. Relaţii suplimentare se
pot obţine la nr. de telefon:
021.233.12.89 sau
021.233.01.63, persoana de
contact Ioana Culea.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi,
anunţă vânzarea imobilului
situat în intravilanul judeţului
Iaşi, comuna Movileni, compus
din teren în suprafaţă de
50.000mp având nr.cadastral
60.366, la preţul de
17.060Lei. 0232.270.997.

DISPARIȚII
l Dosar nr. 3786/1748/2013.
Judecătoria Cornetu, sentinţa
civilă nr. 8172/19.12.2013.
Având în vedere probele existente în cauză, instanţa constată
că sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de art. 16 al. 1
Decretul 31/1954, respectiv a
trecut un interval mai mare de
1 an de când nici o persoană nu
mai deţine informaţii cu privire
la intimatul Zinca Tudor,
născut 04.09.1947 în loc.
Berceni jud. Ilfov iar cererea de
declarare a dispariţiei a fost
afişată conform dispoziţiilor
legale la sediul Primăriei şi la
ultimul domiciliu al dispărutului. În consecinţă va admite
cererea formulată şi va declara
dispariţia Zinca Tudor, născut
04.09.1947 în loc. Berceni jud.
Ilfov, cu ultim domiciliu în
Berceni.

CITAȚII
l Se citează Coconu Nicuşor,
Zalum (Coconu) Anişoara şi
Sârbu Alexandru Valentin, la
Judecătoria Roşiori de Vede, str.
Mărăşeşti, nr. 52 în data de
15.02.2017 în dosarul civil nr.
845/292/2009 pentru rejudecare,
r e c l a m a n t f i i n d Ţi p a r u
Mariana.
l SC Carena SpA Impresa di
Construzioni Sucursala
România, cu sediul în Bucureşti, Str. Stockholm, 9A, Sector
1, este chemată în judecată în
calitate de deditoare de către
SC Tiplexim SRL la Judecătoria Baia de Aramă în dos. nr.
506/181/2016, cu termen la
data: 07.02.2017, ora 8.30,
pentru validare poprire.
l SC Manfredi Vincenzo SRL
având CIF 28417114 şi
J33/446/2011, cu ultimul sediu
cunoscut în Sat Sfântu Ilie,
Comuna Şcheia, str. Vilelor, nr.
273, jud. Suceava, având calitate de pârâtă în dosarul nr.
23127/197/2016, în care reclamantă este Selgros Cash&-

14

ANUNȚURI

Carry SRL, este citată pentru a
se prezenta în data de
13.03.2017, ora 11:30, complet
c28-cc, sala J2, la Judecătoria
Braşov din bd. 15 Noiembrie nr.
45, loc. Braşov, jud. Braşov, în
procesul care are ca obiect
cerere de valoare redusă -art.
1026 CPC ş.u.
l Se citează Gindac Narcisa la
Judecătoria Câmpulung
Muscel, 30.01.2017, ora 8:30,
dosar 3792/205/2016, divorţ în
contradictoriu cu Gindac Cristinel.
l Cîmpeanu Dumitru, cu
ultimul domiciliu în localitatea
Predeşti, judeţul Dolj, este
chemat în calitate de pârât, în
data de 23.02.2017, la Judecătoria Craiova, în dosar
16302/215/2016, complet
CMF1, ora 8.30, având ca
obiect partaj de bunuri comune,
reclamantă fiind Sîrbu Florica.
l Pârâtul Ibrahim Mohamed
Ibrahim Youssef, domiciliat în
Egipt, Cairo, str. Aldiaa 3
Alsahl, bl. 3, ap. 1, cartierul
Shobra, este citat pentru data
de 24 februarie 2017 ora 8.30, la
Judecătoria Ploieşti, str. Văleni
nr. 44, secţia civilă Ploieşti,
Prahova, România, în dosarul
356/281/2015, obiect divorţ,
reclamantă fiind Ibrahim
Andreea Elena.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
8 7 0 3 / 1 0 5 / 2 0 1 5 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
107/20.01.2017 privind pe SC
Pisa Eco Ambiente SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar
06.03.2017, întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor
07.04.2017, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 05.05.2017.
l Just Insolv SPRL notifica

intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
3 9 5 1 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
112/20.01.2017 privind pe SC
Yadiz Group SRL, cu termenele: depunere declarații
creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar
06.03.2017, întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor
07.04.2017, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 05.05.2017.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
5 4 0 1 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
49 din data de 16.01.2017
privind pe SC Romeriksim
Invest SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
06.03.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
27.03.2017, întocmirea tabelului
definitiv 21.04.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand
loc in data 03.04.2017, orele
12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, judet Prahova.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea debitorului în faliment
în procedura simplificată in
dosarul nr. 4146/105/2016,
conform sentintei nr. 115 din
23.01.2017, privind pe debitoarea SC Fuerza Del Mar
Distribution SRL cu sediul
social în Ploiesti, Bdul. Republicii, nr. 118, bl. 15B1, et. 10,
ap. 39, judet Prahova.
l Urse Radu, avand domiciliul
in Bucuresti, str.Vigoniei, nr.8,
bl.10, sc.8, et.6, ap.250, sector 5,
titulari ai planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte
P+2E, functiuni complementare, amenajare circulatii,
asigurarea utilitatilor, localitatea Berceni, T20, P49/1/02,03,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare.

LUNI / 30 IANUARIE 2017
Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului-Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil),
sector 6, de luni pana joi intre
orele: 09:00-11:00. Observatii si
sugesti se primesc in scris la
sediul A.P.M.I. in termen de 15
zile de la data publicarii anuntului.
l Ilie Aurelian Trandafir,
avand domiciliul in Bucuresti,
sos.Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5,
et.5, ap.177, sector 4, titular al
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte P+2E, functiuni complementare, amenajare circulatii,
asigurarea utilitatilor localitatea Berceni, T18, P46/7/9,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului-Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil),
sector.6, de luni pana joi intre
orele 09:00-11:00. Observatii si
sugesti se primesc in scris la
sediul A.P.M.I. in termen de 15
zile de la data publicarii anuntului.
l Stoica Ion, Stoianov
Gabriela, avand domiciliul in
Bucuresti, str.Turceni, nr.17,
sector.5, titular al planului
P.U.Z.-ansamblu locuinte
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii,
asigurarea utilitatilor localitatea Berceni, T5, P18/1/35,37,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului-Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in
spatele benzinariei Lukoil),
sector.6, de luni pana joi intre
orele 9:00-11:00. Observatii si
sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M.I. in termen de 15

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc Topoloveni.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Ianuarie, Ziua 27. 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 21, luna februarie, anul 2017, ora 11.00, în
localitatea Topoloveni, str. Calea București, nr. 107A, se vor vinde la licitație următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului S.C. M. GH. Vitis Product SRL, licitația a I-a. Denumirea bunului
mobil/ Descriere sumară: 1. Autoturism VW Pasat, nr. identiﬁcare WVWZZZ3CZ8P047376, CIV F787632, an fab. 2008. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Libere de
sarcini. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 45.522 lei. Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *): 19%. *) 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 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 cumpărator,
după caz: taxa de participare la licitație de 10 % din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate se depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666900.
Data aﬁșării: 30.01.2017.

zile de la data publicarii anuntului.
l Ilie Aurelian Trandafir,
avand domiciliul in Bucuresti,
sos.Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5,
et.5, ap.177, sector 4, titular al
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni
complementare, amenajare
circulatii, asigurarea utilitatilor
localitatea Berceni, T5,
P18/4/39,40,41, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia
Mediului -Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni
pana joi intre orele 09:00-11:00.
Observatii si sugestii se primesc
in scris la sediul A.P.M.I. in
termen de 15 zile de la data
publicarii anuntului.
l SC Smart Management
Invest SRL titular al proiectului
,,Parcare Tiruri, Cladire Restaurant, Servicii Si Administrativ,
Cu Amenajarile Aferente si
Imprejmuire’’ anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de încadrare – Nu se
supune evaluarii impactului de
mediu, de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Arad in
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului si
de evaluare adecvata, , pentru
proiectul mentionat mai sus,
propus a fi realizat in Pecica,
DN 7, km 563+170, FN jud.
Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Arad, str. Splaiul
Mureşului FN de luni pana
vineri, intre orele 08-16, precum
si la urmatoarea adresa de
internet; www.apmar.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare
in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt
pana la data de 04.02.2017

l Aceasta informare este efectuata de catre Omv Petrom SA,
cu sediul in Str. Coralilor nr.22,
municipiul Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu,
un Aviz de Gospodarire a
Apelor pentru realizarea lucrarilor de “Conducta de amestec
de la sonda 128 Calugareasa la
manifold sondele 117, 118
Calugareasa” propus a fi
amplasat in extravilanul
comunei Prigoria, localitatea
Calugareasa, jud. Gorj. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat
al procesului de productie nu
vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma
cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la S.C
Expert Serv SRL, cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.

opoziţie, cu precizarea că, în caz
contrar se va trece la judecarea
cererii în termen de 30 de zile
de la emiterea celei din urmă
publicaţii.

SOMAȚII

l Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în
Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului,
nr. 7A, jud. Mehedinti, CIF:
31215824, înregistrată în RFO
II sub nr. 0649, în calitate de
administrator judiciar al SC
Laboremus SRL, CIF:
14826356; Sediul social: Drobeta-Turnu Severin, str.B-dul
Carol I, nr.35, bl.35, sc.C, ap.
10, jud. Mehedinti,
J25/726/2005, numit prin
incheierea pronunțată la data
de 24.11.2016 în dosarul nr.
4378/101/2016-Tribunalul
Mehedinti, în temeiul art. 53
alin. (1)1 și art. 58 alin. (1) lit.
g)2 din Legea 85/2014,
convoacă. Adunarea Generală
a Asociatilor S.C. Laboremus
S.R.L. care se va desfășura în

l Somaţie: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei
Întorsura Buzăului sub nr.
611/248/2016 posesorul Nedelea
Florin, având domiciliul în
comuna Dobârlău, sat Mărcuş,
nr. 74, judeţul Covasna, a
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului cu adresa
poştală în comuna Dobârlău,
judeţul Covasna, în suprafaţă
de 5069 mp identificat prin nr.
top 1995 înscris în CF nr. 25675
Dobârlău şi care are următoarele vecinătăţi: la N –drum nr.
top 2154, la E –nr. top 1996, la S
–drum nr. top 1991 şi la V –nr.
cadastral 25347. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să formuleze

l Somaţie: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei
Întorsura Buzăului sub nr.
596/248/2016 posesoarea
Comşa Eugenia Viorica, având
domiciliul în comuna Dobârlău,
sat Lunca Mărcuşului, nr. 3,
judeţul Covasna, a invocat
dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
imobilului cu adresa poştală în
comuna Dobârlău, sat Lunca
Mărcuşului, judeţul Covasna,
în suprafaţă de 4338 mp identificat prin nr. top 615, 616, 617,
î n s c r i s î n C F n r. 2 5 0 1 6
Dobârlău şi care are următoarele vecinătăţi: la N –dig pârâu
Valea Dobârlăului, la E –Marin
Valer, la S –drum şi la V –dig
pârâu Valea Dobârlăului. Toţi
cei interesaţi sunt somaţi să
formuleze opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar se va
trece la judecarea cererii în
termen de 30 de zile de la
emiterea celei din urmă publicaţii.

CONVOCATOR

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 564/POT. Nr. 1314 din 18.01.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 17. 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 17, luna februarie, ora 10.00,
anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Georgescu Spiridon - licitația a III - a: a). Clădire (magazin) în suprafață de
36 mp, compusă din o singură încăpere și construită din BCA, cu structura din beton și teren aferent în
suprafață de 36 mp, situate în localitatea Potlogi, sat Românești, str. Fanică Stănescu, nr. 564, preț de
pornire al licitației: 15903 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după
caz: Creditori, Sarcini; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu, PV sechestru nr 23878/20.07.2016. În conformitate cu prevederile titlului VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de
TVA 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
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: nu este cazul. Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: spațiul nu este folosit. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 30.01.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
DATA de 06.02.2017, ORA
15:00, la sediul administratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL din Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, județul Mehedinți. Ordine
de zi: 1. Desemnarea unui
administrator special care să
reprezinte interesele societății
și ale asociatilor și care să
participe la procedură pe
seama debitorului, precum și
stabilirea retribuției acestuia.
Accesul Asociatilor la
Adunarea Generală se face în
baza procurii speciale acordată
persoanei fizice/juridice care îi
reprezintă. Asociatii Societății
au posibilitatea de a vota prin
corespondență. În acest sens,
pe baza convocatorului, acționarii vor prezenta, în forma
scrisă, sub semnătură și cu
aplicarea ștampilei, comentariile și poziția lor cu privire la
fiecare aspect de pe ordinea de
zi.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Priboieni,
judetul Argeș scoate la concesiune in data de 09.02.2017 un
teren proprietate publică în
suprafaţă de 8.000mp livadă, în
comuna Priboieni, sat Valea
Popii, județul Argeș. Persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire de la sediul
Comunei Priboieni, Compartimentul Registratură. Relatii
suplimentare: tel.0248/656001
-persoană de contact: Laura
Florescu.
l Primăria Comunei Priboieni,
judetul Argeș scoate la concesiune in data de 20.02.2017 o
clădire proprietate publică a
Comunei Priboieni în suprafaţă
de 224mp, pe camere, situată în
sat Valea Popii, nr. 5, comuna
Priboieni, județul Argeș.
Persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire de la

sediul Comunei Priboieni,
Compartimentul Registratură.
Relatii suplimentare: tel.
0248/656.001 -persoană de
contact: Laura Florescu.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea
D u m b r ă v i i n r. 1 5 7 , t e l .
0269.23.51.81, fax 026924.00.90, cod fiscal 4240928,
cont IBAN RO 42
TREZ5765005XXX000209
deschis la Trezoreria Sibiu,
organizează cedarea cu titlu
gratuity a 3 caini de serviciu.
Animalele de serviciu pot fi
văzute la sediul Centrului
Chinologic Sibiu. Transmiterea
fara plata va avea loc in perioada 30.01.2017-09.02.2017, la
sediul Centrului Chinologic
Sibiu. Lista completa a bunurilor şi relaţii suplimentare se
obţin la telefon: (40) 0269235.181; fax (40) 0269-24.00.90.
www.centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau la
sediul centrului: Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 157.
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu
Ciprian Marian, cu sediul in
Ploiesti, str.Valeni , nr.65,
judetul Prahova scoate la
vanzare prin licitatie publica cu
strigare: spatiu comercial
S+P+M, situat in Azuga, str.
Independentei , nr. 53, construit
pe un teren in suprafata de 60
mp, anul punerii in functiune
2007 la pretul de 173.197,50 lei
si autoutilitara Mercedes Benz,
tip VITO 111 CDI , An fabricatie 2007 la pretul de 18.327,63
lei. Licitatia pentru bunul
imobil se va tine la sediul lichidatorului in data de 06.02.2017
ora 13.00, iar in cazul in care
bunul nu va fi adjudecat de la
prima licitatie, aceasta va fi
reprogramata pentru
13.02.2017, 20.02.2017,
27.02.2017, 06.03.2017,
13.03.2017, 20.03.2017,
27.03.2017, 03.04.2017,

10.04.2017, aceeasi ora si
aceeasi locatie. Licitatia pentru
bunul mobil se va tine la sediul
lichidatorului in data de
06.02.2017 ora 14.30, iar in
cazul in care bunul nu va fi
adjudecat de la prima licitatie,
aceasta va fi reprogramata
pentru 09.02.2017, 13.02.2017,
16.02.2017, 20.02.2017,
23.02.2017, 27.02.2017,
02.03.2017, 06.03.2017,
09.03.2017, aceeasi ora si
aceeasi locatie. Inscrierea se va
efectua cu 48 de ore inainte de
data inceperii licitatiei . Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului si la numerele de
telefon: 0722267433,
0733723417, avciprianrusu@
gmail.com
l Consiliul Local al Oraşului
Techirghiol, cu sediul în localitatea Techirghiol, judeţul
Constanţa, str. Dr. V. Climescu,
nr.24, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru
concesionarea unui teren situat
în intravilanul oraşului Techirghiol, identificat în str.Dr.V.Climescu FN, în suprafaţă de
4.000mp, cu destinaţie de
Centru Multifuncţional de
Turism Balneo-Fizioterapeutic.
Elementele de preţ ale licitaţiei
sunt următoarele: -garanţie de
participare -contravaloarea
redevenţei calculată în euro
pentru un an de zile; -taxa de
participare- 1.000Euro; -preţul
de pornire- 3,51Euro/mp/an
(14.032Euro/an); -pasul licitaţiei este de 10% din oferta cea
mai mare. Înscrierea la licitaţie
se poate face la sediul Consiliului Local Techirghiol, începând cu data publicării
anunţului. Ofertele vor fi
depuse într-un singur exemplar
la sediul Consiliului Local
Techirghiol, până la data de
23.02.2017, ora 12.00. Licitaţia
va avea loc la sediul Consiliului
Local Techirghiol, la data de
24.02.2017, ora 10.00. Relaţii la
telefon: 0241.735.622.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 9/POT. Nr. 1316 din 18.01.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 17. 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 17, luna februarie, ora 12.00, anul
2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Mihai Mariana - licitația a III - a: a). Teren arabil intravilan, în suprafață de
955 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Vlăsceni, tarlaua 4, parcela 226, preț de pornire al licitației:
9137 lei (exclusiv TVA); b).Teren arabil extravilan, în suprafață de 10745 mp, situat în localitatea
Potlogi, sat Vlăsceni, tarlaua (11/3, 13, 45), parcela (61, 65, 26, 19), preț de pornire al licitației:
17605 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori,
Sarcini; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - Serviciul Fiscal Orășenesc Titu, PV
sechestru nr. 23683/18.07.2016. În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%) pentru
terenul intravilan, scutit - pentru terenul extravilan. 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:
nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: spațiul nu este folosit. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112.
Data afișării: 30.01.2017.

l Consiliul Local al Oraşului
Techirghiol, cu sediul în localitatea Techirghiol, judeţul
Constanţa, str. Dr.V. Climescu,
nr.24, organizează licitaţie
publică pentru închirierea unor
terenuri situate în intravilanul
oraşului Techirghiol, identificate în str. V.Alecsandri, nr. 1D,
în suprafaţă de 18mp, şi
str.V.Alecsandri, nr. 1C, în
suprafaţă 18mp, cu destinaţie
de activităţi economice:
Elementele de preţ ale licitaţiei
sunt următoarele: -garanţie de
participare- 200Euro; -taxa de
participare- 200Euro; -preţ de
pornire- 0,80 Euro/mp/an;
-pasul licitaţiei- 10% din preţul
de pornire. Înscrierea la licitaţie
se poate face la sediul Consiliului Local Techirghiol, începând cu data publicării
anunţului. Ofertele vor fi
depuse într-un singur exemplar
la sediul Consiliului Local
Techirghiol, până la data de
19.02.2017, ora 12.00. Licitaţia
va avea loc la sediul Consiliului
Local Techirghiol, la data de
20.02.2017, ora 10.00. Relaţii la
telefon: 0241.735.622.
l Comuna Teasc cu sediul în
sat Teasc, str.Bechetului, nr.197,
comuna Teasc, județul Dolj,
face cunoscut că în ziua de
28.02.2017, ora 11.00, va avea
loc licitaţia publică deschisă
pentru concesionarea suprafeței
de 34,70 mp din imobilul
-clădire aparținând domeniului
public al comunei Teasc, situat
în sat Teasc, str. Bechetului, nr.
159. Denumirea imobilului,
caracteristici principale: suprafața de 34,70mp din imobilul–
clădire, având ca destinație:
activități economice este situat
administrativ în sat Teasc, str.
Bechetului, nr. 159, comuna
Teasc, județul Dolj, aparţine
domeniului public al comunei.
Termenul de concesionare: 10
ani. Preţul minim de pornire al
licitaţiei, stabilit conform rapor-

tului de evaluare este de 2,82Lei
/mp/lună. Documentaţia de
atribuire va fi pusă la dispoziţia
celor interesaţi contra sumei de
50 lei. Garantia de participare
la licitatie este in cuantum
de 100Lei şi se poate depune în
numerar la casieria Primăriei
comunei Teasc. Data limită de
depunere a ofertelor este
27.02.2017 inclusiv, ora 13.00, la
sediul Primăriei comunei Teasc.
Eventualele oferte depuse după
data de 27.02.2017, ora 13.00
sunt excluse de la licitaţie. Ofertele se depun în plic închis la
Registratura Primăriei comunei
Teasc, str. Bechetului, nr. 197,
cu respectarea instrucţiunilor
pentru ofertanţi din documentatia de atribuire. Ședința
publică de deschidere a ofertelor va avea loc la data de
28.02.2017, ora 11.00, în sala de
ședințe a Primăriei comunei
Teasc, județul Dolj. Criteriul de
atribuire ales de catre autoritatea contractanta este
este “oferta cu preţul cel mai
mare” pentru plata redevenţei.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este
Tribunalul Dolj. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei comunei Teasc sau la
tel.0251.370.788.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport
marfă eliberat nr. 0075034001
eliberat de A.R.R. Neamț, la data
de 14.02.2015 pe numele
Machidon Sergiu. Se declară nul.
l SC Accerr I.P.U.R.L. in calitate de lichidator judiciar al SC
Ingro SRL (fosta SC Castror
Constructii SRL) declar pierdut
certificatul de atestare a dreptului de proprietate privata
asupra terenului nr. 12470/2 din
data de 24.04.1997 eliberat de
Prefectura Municipiului-Bucuresti pentru suprafata de
220MP situat in Bucuresti, str.
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Lt. Alexandru Paulescu nr. 14,
sector 2. Declar nul.
l Asociația de Părinți Școala
nr. 54, cu sediul în București,
Bd.Camil Ressu, nr. 40, bl.C13,
sc.3, et.3, ap.40, sector 3, având
CIF29204807, înscrisă în registrul special nr.50/10.06.2011,
Partea A, Secțiunea I, declar
pierdut Certificat de înscriere a
persoanei juridice fără scop
patrimonial nr. 50 din data de
10.06.2011 eliberat de Judecătoria Sector 3 București.
l Pierdut certificat constatator
beneficiari nr.17608 din
09.08.2016 apartinand
S.C.ROYAL STANDARD
TRADE S.R.L. CUI:33644946,
J30/640/2014 cu sediul in Satu
Mare, str.Petofi Sandor, nr.5,
spatiul nr.4, p, jud.Satu Mare. Il
declaram nul
l Soc. Com. Geo & Pet S.R.L.,
identificată la Registrul Comerţului J40/3181/2001, RO
13788483, având sediul social în
str. Barajului nr. 9 şi punct de
lucru Teiuş 73, cu A.M.E.F.
identificată cu seria 12159559 şi
seria fiscală MB 0140053794,
declar pierdut nr. ordine fiscal
eliberat de A.N.A.F. (D.G.F.P.).
Declar acest document nul.
l Pierdut act concesiune nr. 18
din 1995, Figura 63, Parcela 10,
2 gropi, Cimitirul Progresul.
l Pierdut legitimaţie student
emisă de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei Program de
Master pe numele Pănescu
(Moga) Larisa Georgiana.
l S.C. Safety Grup Solutions
S.R.L. cu sediul social în str.
Aleea Rădăşeni nr. 5, bl. 19, sc.
1, ap. 1, RO 18173543,
J40/20087/2005, pierdut certificat de înregistrare seria B nr.
0832797. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 169040212959/2017. Nr. 335156 din
27.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 27 ianuarie 2017. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările
ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 14 februarie 2017, ora 10.00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120,
jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului
Oltei Paul, cu sediul în localitatea Rovine, comuna Reviga, jud. Ialomița: Denumirea bunului
imobil,descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este
cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Preț de evaluare diminuat 50%, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *; 1. Casă de locuit p+m și teren aferent intravilan, curți - construcții, în localitatea
Rovine, comuna Reviga, jud. Ialomița, 122.650 lei, Scutit. Licitația se află la al treilea termen.
*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 13 februarie 2017, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la
Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane
interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior: 197,
177. Data afișării: 27.01.2017.

