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Angajăm lăcătuş, experienţă 
min.3 ANI, carnet conducere 
B, domiciliu sect.6/ Ilfov, 
contact: 0752.074.000 sau CV 
la: frigothherm@yahoo.com.

l Consola Grup Construct SRL 
angajează dulgheri, fierari beto-
niști, lăcătuși mecanici, zidari, 
faianțari, zugravi și rigipsari 
pentru șantiere din București și 
Germania. Relații la telefon: 
021.327.10.50; 021.327.10.51, 
021.321.36.39.

l Firmă angajăm personal cură-
șen ie  s căr i  de  b loc .  Te l . 
0734.385.374.

l Bucătar pe perioadă nedetermi-
nată, angajăm la Grădiniţa nr. 73 
sector 5. Relaţii la telefon: 
021.315.43.55/ 021.315.43.54, luni 
–vineri, 09.00-12.00.

l Patiseria Stars Plus Srl din 
Arad angajeaza 2 brutari. Conditii 
minime; studii medii (liceu sau 
scoala profesionala),calificare 
brutar ( cod COR. 751201), cunos-
t inte  temein ice  bucatar ie 
sarbeasca (burek). CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa; exper-
toffice8@gmail.com. Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana 
la data de 08.06.2017. Selectia 
candidatilor va avea loc in 
dahttp://jurnalul.ro/page-12.
htmlta de 09.06.2017 si consta in 
concurs de CV-uri. Informatii la 
telefon; 0752556014.

l Primăria Comunei Siliștea 
Gumești, cu sediul în localitatea 
S i l i ș tea  Gumeșt i ,  judeţu l 
Teleorman, anunţă amânarea 
concursului, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
postului de Inspector, clasa I, grad 
profesional principal, și Inspector 
clasa I, grad profesional debutant, 
în cadrul compartimentului finan-
ciar contabil și resurse umane, 
organizat iniţial: -Proba scrisă în 
data de 02 iunie 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Siliștea 
Gumești, judeţul Teleorman; 
-Interviul: data și ora interviului 
vor fi anunţate după susţinerea 
probei scrise. Astfel: -Proba scrisă 
în data de 12 iunie 2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
S i l i ș tea  Gumeșt i ,  judeţu l 
Teleorman; -Interviul: data și ora 
interviului se vor anunţa după 
susţinerea probei scrise. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr.574/2 mai 2017, 
pagina 5, 6, cod 87.430. Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Școala Gimnazială Coțofănești, 
cu sediul în strada Principală 
(DN11A), nr.408, comuna Coțofă-
nești, jud.Bacău, anunță organi-
zarea  concursulu i  pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de muncitor calificat IV- fochist, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul va avea loc în data de 
26.06.2017, ora 9.00 (proba scrisă), 
27.06.2017, ora 9.00 (proba prac-
tică) și ora 14.00 (interviul). Dosa-
rele candidaților se depun la 
sediul unității  în perioada 
31.05.2017 -15.06.2017, între orele 
08.00-14.00. Condiții de înscriere: 
studii medii/liceale, certificat de 

calificare profesională, vechime în 
muncă 5 ani. Informaţiile supli-
mentare se pot obține la numărul 
de telefon: 0234.330.028, secretar: 
Plop Felicia.

l Colegiul Naţional „Spiru 
Haret”, cu sediul în Tg.Jiu, strada 
1 Decembrie 1918, nr.106, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Paznic/portar, 1 post, 
î n  c o n f o r m i t a t e  c u  H G 
nr.286/23.02.2011, reactualizat. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii/generale; -disponibilitate la 
efort fizic și program flexibil; 
-abilităţi specifice pentru îndepli-
nirea cerinţelor din fișa postului; 
-atestat pentru exercitarea activi-
tăţilor de pază a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor; -vechime în 
muncă cel puţin 2 ani. Concursul 
se va desfășura la sediul Cole-
giului Naţional „Spiru Haret” 
Tg.Jiu, astfel: -proba scrisă -23 
iunie 2017, ora 10.00; -interviul 
-29 iunie 2017, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele în peri-
oada 31 mai-15 iunie 2017, până 
la ora 14.00, la sediul Colegiului, 
persoană de contact: Fotescu 
Cornelia, telefon: 0253.237.710, 
e-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro.

l Colegiul Naţional „Spiru 
Haret”, cu sediul în Tg.Jiu, strada 
1 Decembrie 1918, nr.106, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: îngrijitor, 1 post, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  H G 
nr.286/23.02.2011, reactualizat. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii, generale; -disponibilitate la 
efort fizic și program flexibil; 
-abilităţi specifice pentru îndepli-
nirea cerinţelor din fișa postului; 
-vechimea în muncă cel puţin 2 
ani. Concursul se va desfășura la 
sediul Colegiului Naţional „Spiru 
Haret” Tg.Jiu, astfel: -proba scrisă 
-4 iulie 2017, ora 10.00; -proba 
practică -7 iulie 2017, ora 10.00; 
-interviul -10 iulie 2017, ora 16.00. 
Candidaţii vor depune dosarele în 
perioada 31 mai-15 iunie 2017, 
până la ora 14.00, la sediul Cole-
giului, persoană de contact: 
Fotescu Cornelia,  telefon: 
0253.237.710, e-mail: cnsh@
spiruharetgorj.ro.

l Colegiul Naţional „Spiru 
Haret”, cu sediul în Tg.Jiu, strada 1 
Decembrie 1918, nr.106, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: magaziner, 1 post, în 
conformitate cu HG nr.286/ 
23.02.2011, reactualizat. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii; -disponi-
bilitate la efort fizic și program 
flexibil; -abilităţi specifice pentru 
îndeplinirea cerinţelor din fișa 
postului; -vechimea în muncă cel 
puţin 2 ani. Concursul se va desfă-
șura la sediul Colegiului Naţional 
„Spiru Haret” Tg.Jiu, astfel: -proba 
scrisă -12 iulie 2017, ora 10.00; 
-interviul -17 iulie 2017, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele în 
perioada 31 mai-15 iunie 2017, 
până la ora 14.00, la sediul Cole-
giului, persoană de contact: Fotescu 
Cornelia, telefon: 0253.237.710, 
e-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro.

l Institutul Naţional de Geronto-
logie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu 
sediul în București, str.Căldăru-
șani, nr.9, sector 1, București, cod 
fiscal: 4283333, în conformitate cu 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale: -1 post asistent 
medical generalist (PL) -Secția I 
sediu; -1 post infirmieră -Secția II 
sediu; -1 post asistent medical 
generalist debutant (PL) -Secția 
IV sediu; -1 post asistent medical 
farmacie principal (PL) -Farmacie 
sediu; -1 post asistent medical 
generalist principal (PL) -Secția I 
Otopeni; -1 post infirmieră -Secția 
I Otopeni; -1 post asistent medical 
generalist (PL) -Secția II Otopeni; 
-1 post infirmieră (G) -Secția II 
Otopeni; -1 post asistent medical 
generalist (PL) -Secția III Otopeni; 
-1 post asistent medical generalist 
(PL) -Secția IV Otopeni; -2 posturi 
brancardieri (G) -Posturi fixe 
Otopeni; -1 post asistent medical 
laborator principal (PL)- Labo-
rator analize medicale; -1 post 
consilier juridic debutant (S) 
-Compartiment juridic; -1 post 
referent IA (M) -Compartiment 
securitatea muncii, PSI, protecţie 
civilă și situaţii de urgenţă; -1 post 
economist II -Serviciu achiziţii 
publice, contractare; -1 post asis-
tent medical principal generalist 
(PL) -Serviciul de management al 
calităţii serviciilor medicale. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevăzute la art.3 
din HG nr.286/2011. Condițiile 
specifice de participarea la 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  O r d i n 
nr.1470/2011, sunt următoarele: 
asistent medical generalist prin-
cipal (PL): -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
adeverință grad principal, minim 
5 ani vechime ca asistent medical, 
după caz, specialitatea generalist, 
farmacie sau laborator; asistent 
medical generalist (PL): -diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, minim 6 luni vechime 
în specialitate; infirmieră (G): 
-școală generală, curs de infir-
miere organizat de Ordinul Asis-
tenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infir-
miere organizat de furnizori auto-
rizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane 
și certificare, minim 6 luni 
vechime în activitate; brancardier 
(G): -școală generală, fără 
vechime; consilier juridic debutant 
(S): -diplomă de licență în specia-
litate, fără vechime; referent IA 
(M): -diplomă de bacalaureat, 
minim 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate, cursuri de specialitate 
în securitate și sănătate în muncă 
și cadru tehnic PSI; economist II: 
-diplomă de licenţă, vechime 
minim 2 ani în specialitatea servi-
ciului, curs de specializare în 
achiziţii publice; asistent medical 
generalist principal (PL)- Serviciul 
de management al calităţii servici-
ilor medicale: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postli-

ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
adeverință grad principal, minim 
5 ani vechime ca asistent medical, 
curs de pregătire în domeniul 
calităţii serviciilor medicale, recu-
noscut de Ministerul Sănătăţii, 
organizat de Școala Naţională de 
Sănătate Publică, Management și 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
București sau de Autoritatea Naţi-
onală pentru Calificări. Proba 
scrisă se va desfășura în data 
26.06.2017, ora 10.00, și interviul 
în data 29.06.2017, ora 10.00, în 
Str.Căldărușani, nr.9, Sector 1, 
București. Dosarele de concurs 
vor conține documentele prevă-
zute la art.6 din HG 286/2011 și se 
pot depune până la data de 
16.06.2017, ora 15.00, la sediul 
Institutului din Str.Căldărușani, 
nr. 9, Sector 1. Informaţiile referi-
toare la organizarea și desfășu-
rarea concursului, bibliografia și, 
după caz, tematica, calendarul de 
desfășurare a concursului sunt 
afișate la sediul Institutului,  pe 
pagina de internet :  www.
ana-aslan.ro și portalul: posturi.
gov.ro. Relații suplimentare la 
tel.031.805.93.01-05, int.123. 

l Primăr ia  munic ip iu lu i 
Râmnicu Sărat organizează 
concurs pentru ocuparea  funcţiei 
contractuale de execuţie, vacantă, 
de administrator, treapta I, studii 
medii în cadrul Compartimen-
tului Administrare Patrimoniu – 
Aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Râmnicu 
Sărat.Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat în data de 
27.06.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă, iar interviul in data de 29 
iunie 2017, ora 10,00.Condiţiile de 
participare, la concursul menţi-
onat mai sus, sunt cele prevăzute 
în  art.3 din H.G nr.286/2011, 
actualizată, precum și cele speci-
fice si anume: studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în specialitatea studiilor 
minimum 7 ani. Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afișa 
la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum și pe 
site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primarierm-
sarat.ro.Dosarele de înscriere la 
concurs  se pot depune până la 
data de 16 iunie 2017, inclusiv, ora 
14,00, la sediul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat.Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat și la numărul de 
telefon 0238561946.

l Ministerul Apelor și Pădurilor, 
cu sediul în Calea Plevnei nr.46, 
București, Sector 1, scoate la 
concurs, în data de  04.07.2017, la 
sediul ministerului, următoarele 
posturi vacante din cadrul Direc-
ției Afaceri Europene și Relații 
Internaționale:consilier clasa I, 
grad profesional superior.Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare;Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacan-
te:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalen-
tă;Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani;Perfecțio-
nări (specializări) în domeniul 
protecției mediului/afacerilor 
europene;Limbi străine (necesitate 
și grad de cunoaștere) – Cunoaș-
terea unei limbi de circulație 
internațională (citit, scris, vorbit) 
– engheză/franceză - nivel avansat 
- proba eliminatorie;Cunoștinţe de 
operare PC: Microsoft Office, 
Internet – nivel mediu;Apt pentru 
deplasări ocazionale;Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate;consilier 
clasa I, grad profesional superior.
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici (r2), cu modifică-
r i l e  ș i  c o m p l e t ă r i l e 
ulterioare;Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante:Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalen-
tă;Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani;Perfecțio-
nări (specializări) în domeniul 
mediului/pădurilor/afacerilor 
europene; Limbi străine (necesi-
tate și grad de cunoaștere) – 
Cunoașterea unei limbi de 
circulație internațională (citit, 
scris, vorbit) – engheză/franceză 
- nivel avansat - proba eliminato-
rie;Cunoștinţe de operare PC: 
Microsoft Office, Internet – nivel 
mediu;Apt pentru deplasări 
ocazionale;Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate;consilier clasa I, 
grad profesional superior.Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare;Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiilor publice de execuţie vacan-
te:Pregătire 
de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalen-
tă;Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani;Perfecțio-
nări (specializări) în domeniul 
relațiilor intermationale/științelor 
sociale;Limbi străine (necesitate 
și grad de cunoaștere) – Cunoaș-
terea unei limbi de circulație 
internațională (citit, scris, vorbit) 
– engheză/franceză - nivel 
avansat - proba eliminatorie;Cu-
noștinţe de operare PC: Microsoft 
Office, Internet – nivel mediu;Apt 
pentru deplasări ocazionale;Iniţi-
ativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate;Pro-
gramul concursului: - 04.07.2017,  
ora 1000 – proba eliminatorie de 
limba străină;04.07.2017,  ora 
1200 – proba scrisă;Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
Ministerul Apelor și Pădurilor. 

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, sector 3, București, 
organizează concurs, în data de 
26.06.2017, în vederea ocupării 
unui post vacant de natură 
contractuală de executie pe peri-
oadă nedeterminată, în temeiul 
legal al H.G. 286/2011, cu  modifi-
cările  și completările ulterioare: 
Direcția de Protecție Socială, 
Clubul Seniorilor „Râmnicu 
Sărat”: 1 post inspector de specia-
litate; Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, in științe 
juridice; vechime în specialitatea 
studiilor absolvite – minim 3 ani. 
Candidații vor depune personal 
dosarele de concurs începand cu 
data de 30.05.2017 (data publicării 
anunțului)  pe o perioadă de 10 
zile lucrătoare, conform legislației 
în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. 
S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, 
sector 3, București, astfel: L-J: 
9-14; V: 9-12. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conțină:Ce-
rere de înscriere la concurs;Curri-
c u l u m  Vi t a e  –  m o d e l 
European;Copie după actul de 
identitate;Copie după diploma de 
studii;Copie după alte acte care să 
ateste efectuarea unor speciali-
zări/perfecționări;Copie după 
cartea de muncă actualizată până 
la data de 31.12.2010 și/sau adeve-
rința eliberată de angajator sau 
ITM care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor;Copie după adeve-
rința care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de angajator 
și extras REVISAL, certificate 
conform cu originalul de către 
angajator (dupa caz, eliberat de 
ITM);Cazier judiciar (fără fapte 
penale înscrise în cazier);Adeve-
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rintă medicală, care atestă starea 
de sănătate corespunzatoare, 
(eliberată cu cel mult 6 luni ante-
rior derulării concursului de către 
medicul de familie sau de către 
unități sanitare abilitate și trebuie 
să conțină în clar numărul, data, 
numele emitentului, calitatea 
acestuia în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătă-
ții);NOTA: Copiile după actele 
mentionate la punctele 3, 4, 5, 6, 7 
se prezintă însoțite de documen-
tele originale, care se certifică 
pentru conformitate cu originalul 
de către secretarul comisiei de 
concurs, sau se prezintă copii 
legalizate de către candidați.
Concursul constă în doua probe: 
proba scrisa și interviu.Proba 
scrisă și interviul se susțin din 
bibliografia și tematica afișata pe 
site-ul instituției, www.dgaspcs3.
ro/ oportunități de angajare. 
Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 26.06.2017, iar 
interviul în data de 30.06.2017.
Informații suplimentare în ceea 
ce priveste locația și ora desfășu-
rării concursului se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copi-
lului Sector 3 din Str. Parfumului, 
nr. 2-4, Bucuresti sau la numarul 
de telefon 0730.013.862.

l Primăria comunei Rieni orga-
nizează, in perioada 06.07.2017 – 
10.07.2017, concurs pentru 
ocuparea funcțiilor publice 
vacante de consilier, clasa I, 
gradul debutant, în cadrul 
Compartimentului Urbanism și 
agent agricol, clasa III, grad 
debutant, în cadrul Comparti-
mentului agricol din aparatul de 
specialitate al  Primarului 
comunei Rieni.Concursul se va 
organiza la sediul Primăriei 
comunei Rieni, sat Rieni, nr. 151, 
în data de 06.07.2017, ora 10 – 
proba scrisă și în data de 
10.07.2017, ora 10 – interviul.
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun până în data de 
21.06.2017, ora 13:00, la sediul 
Primăriei comunei Rieni. Dosarul 
trebuie să conțină în mod obliga-

toriu documentele prevăzute la 
art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificările si 
completările ulterioare.Concursul 
va consta în 3 etape, respectiv: 
selectarea dosarelor de concurs, 
proba scrisă, și interviu. Selec-
tarea dosarelor pentru concurs se 
va  face  până în  data  de 
29.06.2017, ora 12:00, iar afișarea 
rezultatelor în urma selectării 
dosarelor se va face până în 
29.06.2017, ora 15:00.Condiții 
generale:candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare.Condiții 
specifice:Pentru postul de consi-
lier, clasa I, gradul debutant:a)
Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă având formația 
profesională : inginer sau subin-
giner în domeniul construcțiilor/
absolvent al cursurilor de formare 
profesională continuă de speciali-
tate în domeniul amenajării teri-
tor iu lu i ,  urbanismului  ș i 
autorizării construcțiilor, organi-
zate de instituțiile publice cu atri-
buții în domeniu, în colaborare cu 
Registrul Urbaniștilor din Româ-
nia;b)Atestare de către Registrul 
U r b a n i ș t i l o r  d i n 
România.I.Pentru postul de agent 
agricol, clasa III, grad debutant:a)
Studii medii in domeniul agricol, 
s p e c i a l i t a t e a  a g r o n o m i e , 
zootehnie, necesare ocupării 
postului.b)Cunostiinte de operare 
pe calculator.Informații supli-
mentare se pot obține la telefon 
0259/329242.

l Academia Română – Filiala 
Iași, Centrul de Cercetări Antro-
pologice ,,Olga Necrasov”, orga-
nizează, în ziua de 06.07.2017, ora 
900, concurs pentru ocuparea  
postului de cercetător știinţific 
gradul III – cu normă întreagă,  
în domeniul Biologie, speciali-
zarea Antropologie.Concursul se 
va desfășura conform Legii 

319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării anunţului la ziar.Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul Centrului și/
sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon: 0332101115.

l Academia Română – Filiala 
Iași, Centrul de Cercetări Antro-
pologice ,,Olga Necrasov”, orga-
nizează, în ziua de 06.07.2017, ora 
1100, concurs pentru ocuparea  
postului de asistent de cercetare 
știinţificã – cu normă întreagă,  în 
domeniul Biologie, specializarea 
Antropologie. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare.Dosarul de 
concurs se depune în termen de 
30 de zile de la data publicării 
anunţului la ziar. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul Centrului și/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, telefon: 0332101115.

CITAȚII  
l Numita Butnaru Emilia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
SUA, este citată în dosar 
nr.1386/231/2016 al Judecătoriei 
Focșani, având ca obiect succe-
siune, în calitate de pârâtă, în 
contradictoriu cu Drăghici 
R ă z v a n ,  p e n t r u  d a t a  d e 
15.06.2017.

l Numiţii Cimpoia Vasile domi-
ciliat în comuna Casin, judeţul 
Bacău, Cimpoia Elena domici-
liată în oraș Onești, str. Libertăţii, 
nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul Bacău, 
Calistru George Valentin domici-
liat în comuna Tudor Vladimi-
rescu, judeţul Arad, sunt citaţi în 
dosar nr. 1890/222/2009* la 
termenul din data de 7.06.2017, la 
Judecătoria Dorohoi în calitate 
de pârâţi, ,,partaj succesoral”, 
reclamantă Aghiorghiesei Rodica.

l Pârâta Dalla Barba Maria, cu 
ultimul domiciliu în Craiova, 

str.N.Iorga, nr.56, este chemată în 
ziua de 20.06.2017, ora 10.30, la 
Judecătoria Craiova, complet C4, 
în proces cu reclamantul Groșe-
reanu Constantin Viorel, dosar 
nr.26668/215/2016.

l Munteanu Constantin și 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă 
Camera de Arbitraj și Mediere 
din mun. Iași, Bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt nr.2, bl.B2 colț, tr.1, 
jud. Iași, în calitate de pârâți, la 
data de 07.06.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotărâri 
care să țină loc de contract de 
vânzare, în proces cu Huțupașu 
Ion, Huțupașu Lili, Bădărău 
Sorin-Irinel și Bădărău Cristina, 
în calitate de reclamanți.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
București, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehicu-
lele: Opel Vectra, culoare gri, cu 
plăcuţe de înmatriculare F BG 
662WC, aflat în str. Concordiei 
nr. 21; Dacia Logan, culoare 
galbenă, fără plăcuţe de înmatri-
culare, af lat în str. Nicolae 
Florescu vis-a-vis de nr. 37, Dacia 
Logan, culoare galbenă, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
spate str. Șoldanului nr. 11, 
Daewoo Matiz, culoare galbenă, 
fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în str. Gheorghe Ionescu nr. 
15, Ford, culoare roșie, cu plăcuţe 
de înmatriculare, BG P 8588 PK, 
aflat în str. Intrarea Călţuna nr. 8, 
Trabant, culoare crem, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
spate str. Anton Bacalbașa nr. 26, 
sector 4, București. În caz contrar 
se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea și depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv șos. 
Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucu-
rești.

DIVERSE  
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Total Confort SRL desemnat prin 
hotararea din data de 25.05.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 13833/3/2013, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta de 
Legea nr.85/2006 împotriva Total 
Confort SRL, cu sediul in Bucu-
rești, str. Sabinelor, nr. 117, etaj 
1+2,  Sectorul 5, CUI 338096, 
numar de ordine in registrul 
comertului J40/3926/1992. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva  
Total Confort SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a civila, 
cu referire la dosarul  nr. 
13833/3/2013, in urmatoarele 
conditii:a)termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 10.07.2017;b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 10.08.2017;c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar 21.08.2017;d) termen 
pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 
11.09.2017.

l Anunt privind inregistrarea pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, a 
Cererii de infiintare a Partidului 
Politic Pro Romania. Cererea a 
fost inregistrata in data de 
26.05.2017 si face obiectul Dosa-
rului nr.18966/3/2017.

l Subsemnatul Preda Florea în 
calitate de fiu vitreg al defunctei 
mamei mele Preda Maria, fostă 
Pătrașcu, fiica lui Ioan și Iordana, 
născută la data de 13.07.1932 în 
localitatea Dăbuleni, jud. Dolj, cu 

ultimul domiciliu al acesteia în 
București, str. Pădureni nr. 10, 
sector 6, aduc la cunoștinţă 
decesul acesteia care a avut loc în 
data de 15.05.2010, în vederea 
deschiderii succesiunii de pe 
urma acesteia, rog rudele sau cei 
care au cunoștinţe despre aceasta 
să mă contacteze la nr. de tel. 
0721.245.453/ 0721.226.348. Vă 
mulţumesc. 

ADUNĂRI GENERALE  
l SC FEPER SA Bucuresti 
Sucursala Ploiesti, cu sediul în 
Ploiesti, b-dul Republicii nr. 1, 
Hotel Central, convoaca pentru a 
doua oara, pe dl. Marin Silvius 
Alexandru domiciliat în com. 
Targsorul Vechi, sat Strejnicu nr. 
82 la data de 30.05.2017 ora 12.00 
la sediul societății în vederea 
desfasurarii cercetarii disciplinare 
prealabile. În caz de neprezentare 
angajatorul poate dispune sancti-
onarea cf.  Art.  251.3 din 
L.53/2003 – CM.

l Consiliul de Administraţie al 
Mondelez Romania SA, cu sediul 
în București, Sector 2, B-dul 
Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Hermes 
Business Campus, Clădirea C, 
Secţiunea Nord, etaj 2, cod poștal: 
020335, înregistrată la Registrul 
Comerţului București cu nr.
J40/6905/2010, codul unic de 
înregistrare: 1097530 („Socie-
tatea”), prin Ivaylo Naydenov, în 
calitate de Președinte al Consi-
liului de Administraţie, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, care va avea loc în 
data de 01.07.2017, de la ora 9.00, 
în sala Poiana, de la sediul Socie-
tăţii, având următoarea ordine de 
zi: 1.Aprobarea prelungirii 
mandatului de Președinte al 
Consiliului de Administraţie 
pentru dl.Ivaylo Naydenov, 
pentru o perioadă de 2 (doi) ani, 
începând cu data de 01.05.2017 
până la data de 30.04.2019, în 
aceleași condiţii; 2.Confirmarea 
demisiei doamnei Alexandra 
Ristariu din funcţia de membru 
al Consiliului de Administraţie 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 2151/116/2013. Nr. 29172/25.05.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 05, Ziua 

25. 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 07, luna 06, ora 

11.00, anul 2017, în localitatea Călărăși, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele 

bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Toader Florin, prima licitație/ licitația a.-III-

a: a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ... și teren aferent în suprafață de …, 

situate în localitatea ..., str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației. (exclusiv TVA), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. b) teren intravilan care nu 

este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de.749.11 mp, din 

măsurători (600 mp din acte), situat în localitatea Dragalina, comuna Dragalina, str. Măceșului, nr. 3, 

preț de evaluare/ de pornire al licitației 2.226 lei (diminuat cu 50 % din prețul inițial al primei licitații, 

respectiv 4.451 lei) (exclusiv TVA), CF 20249/ UAT Dragalina, nr. cadastral 126, grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. Sarcini: Creanțe - 48.085 

lei. c) alte bunuri: situate în județul Călărași, preț de evaluare/ de pornire al licitației, (exclusiv TVA), 

grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de dată licitației, următoarele 

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

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

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

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 120/ 148. 

Data afișării: 25.05.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 1000342/2010. Nr. 392359 din 25.05.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 05, Ziua 

25. 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 11, luna 06, ora 

11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele 

bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Rupa Marcel, prima licitație/ licitația a - II -a: 

a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ..., compusă din ... și construită din ... și 

teren aferent în suprafață de ..., situate în localitatea ..., str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al 

licitației ... lei. (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: 

-. Sarcini: -. b) teren extravilan arabil și vii, care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului 

de clădiri în suprafață de 4000 mp, iar via în sup. de 1000 mp, situat în localitatea Dragoș Vodă, tarlaua 

36/1, parcela 33, via în tarlaua 63/2 și parcela 159/4, preț de evaluare/ de pornire al licitației 10.169 

lei (diminuat cu 25% din prețul inițial al primei licitații, respectiv 13.559 lei) (exclusiv TVA *), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. Sarcini: Obligații fiscale - 

3.961 lei. c) alte bunuri, preț de evaluare/ de pornire al licitației ...lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

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

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

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

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 120/ 148. Data afișării: 

25.05.2017.
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începând cu data de 01.05.2017; 
3.Descărcarea de gestiune a 
fostului membru al Consiliului de 
Administraţie, doamna Alexandra 
Ristariu, pentru toate faptele 
realizate şi actele semnate pe 
durata mandatului său; 4.Desem-
narea următoarei persoane în 
calitate de membru al Consiliului 
de Administraţie, pentru un 
mandat de 4 (patru) ani începând 
cu data de 04.05.2017, fără remu-
neraţie: Dna.Maria-Cristina 
Ionescu, cetăţean român, pose-
soare a CI seria RR nr.721839, 
eliberat de SPCEP S6 la data de 
01.03.2011. 5.Mandatarea urmă-
toarelor persoane: -Mocanu 
Cosmin Alexandru, cetăţean 
român, identificat cu CI seria RD 
nr.692196, eliberată de SPCEP 
Sector 3, la data de 10.11.2010, 
având CNP: 1811004410017; 
-Puscas Ioana Alexandra, cetă-
ţean român, identificată cu CI 
seria AS nr.859484, eliberată de 
SPCLEP Curtea de Ag., la data de 
2 3 . 1 0 . 2 0 1 2 ,  a v â n d  C N P : 
2 8 8 1 1 1 4 0 3 3 3 4 0 ;  - J u n c u 
Maria-Madalina, cetăţean român, 
identificată cu CI seria NT 
nr.532972, eliberată de SPCLEP 
Roman, la data de 09.07.2010, 
CNP: 2910726226779; separat, şi 
nu împreună, să reprezinte Socie-
tatea în îndeplinirea acestei hotă-
râri. Împuternicitul poate să 
acţioneze în numele şi pe seama 
Societăţii pentru a întocmi şi a 
semna toate documentele necesare 
şi a îndeplini toate formalităţile 
cerute de legile române în faţa 
Registrului Comerţului, a autori-
tăţilor fiscale, sau în faţa oricărei 

autorităţi sau instituţii, în legătură 
cu aducerea la îndeplinire a orică-
reia din rezoluţiile aprobate de 
Adunarea Generală Ordinară din 
data de 01.07.2017, în limitele şi în 
condiţiile impuse de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
incluzând îndeplinirea formalită-
ţilor necesare pentru înregistrarea 
şi publicarea procesului-verbal al 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor sau a hotărârilor 
emise sau extras/extrase din 
acestea cu autorităţile competente. 
Nota 1: Data de referinţă pentru 
acţionarii îndreptăţiţi să voteze în 
cadrul Adunării Generale este 
15.06.2017. Accesul acţionarilor la 
Adunarea Generală în cadrul sălii 
de şedinţă se va face pe baza 
prezentării buletinului de identi-
tate. Intrarea în sala de şedinţă se 
va face între orele 08.15-08.45. 
Din motive organizatorice, acţio-
narii sunt rugaţi să confirme 
participarea la adunarea mai sus 
menţionată anterior Adunării, la 
nr.de telefon: 40.799.994.834, între 
orele 9.30-17.00, Luni-Vineri. 
Eventualele procuri pentru repre-
zentarea acţionarilor la Adunare 
vor fi depuse în original cu 48 de 
ore înainte, sub sancţiunea pier-
derii exerciţiului dreptului la vot 
în adunarea respectivă. Procurile 
vor fi reţinute de Societate, făcân-
du-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal. Nota 2: Lista 
cuprinzând informaţii cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională ale 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 

Societăţii, putând fi consultată şi 
completată de aceştia. Ivaylo 
Naydenov, Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie Mondelez 
Romania SA. 

NOTIFICĂRI  
l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Tuareg Company 
S.R.L. ,  prin Rezoluția nr. 
2422/11.05.2015, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 6534/07.05.2015. Debi-
toarea are sediul in Resita, Aleea 
Lipovei, nr. 2, sc. 1, ap. 7, jud. 
Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/497/2006, CUI 
18771660. Creditorii debitorului 
S.C. Inter Forest S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 

debitorului S.C. Nayera S.R.L., 
prin Rezoluția nr. 3035/10.06.2015, 
pronunţată  de  Tribunalul 
Caraş-Severin, în Dosarul nr. 
8155/08.06.2015. Debitoarea are 
sediul Caransebes, str. Ardealului, 
nr. 164, bl. 1, sc. A, ap. 4, jud. 
Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/745/2004, CUI 
16788046. Creditorii debitorului 
S.C. Nayera S.R.L pot depune 
creanțele deţinute faţă de debi-
toare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Inter Forest 
S.R.L. ,  prin Rezoluția nr. 
2713/26.05.2015, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 7339/22.05.2015. Debi-
toarea are sediul in Resita, str. 
Peleaga, nr. 4, sc. 1, ap. 57, jud. 
Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/203/2006, CUI 
18481942. Creditorii debitorului 
S.C. Inter Forest S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Barlan Agent de 
Asigurare S.R.L., prin Rezoluția 
nr. 3644/16.07.2015, pronunţată de 

Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 10080/14.07.2015. 
Debitoarea are sediul Baile Hercu-
lane, str. Zavoiului, nr. 17, jud. 
Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/405/2009, CUI 
25939075. Creditorii debitorului 
S.C. Barlan Agent de Asigurare 
S.R.L pot depune creanțele deţi-
nute faţă de debitoare, însoţite de 
documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în 
termen maxim de 15 zile de la 
data publicării prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Roco - Mar 2004 
S.R.L. ,  prin Rezoluția nr. 
6631/03.12.2013, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 20406/29.11.2013. 
Debitoarea are sediul social în 
Caransebes, str. Closca, nr. 29, jud. 
Caraş-Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/432/2004, CUI 
16478193. Creditorii debitorului 
S.C. Roco - Mar 2004 S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Lida Manage-
ment S.R.L., prin Rezoluția nr. 
5/03.01.2017, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 18180/30.12.2016. 
Debitoarea are sediul social în 

Resita, Calea Caransebesului, nr. 
2, jud. Caraş-Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/642/2008, CUI 
24306318. Creditorii debitorului 
S.C. Lida Management S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Gyury S.R.L., 
p r i n  R e z o l u ț i a  n r . 
13397/14.08.2014, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 4266/19.08.2014. Debi-
toarea are sediul in Resita, B-dul 
Republicii, nr. 24, sc. C, et. 8, ap. 
30, jud. Caraş - Severin, nr. Regis-
trul Comerţului J11/889/2005, 
CUI 18016000. Creditorii debito-
rului S.C. Gyury S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Dera Materiale 
S.R.L. ,  prin Rezoluția nr. 
2628/10.05.2016, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 7100/09.05.2016. Debi-
toarea are sediul social în Sat 
Valiug, Comuna Valiug nr. 484, 
jud. Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/206/2012, CUI 

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 Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Aprilie, 

Ziua 20. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna 06, anul 

2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, licitația II-a. Denumirea bunului 

mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul 

de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Plug agricol 5 

brazde - G Besson-Bugnot, tipul SP9616.160, an fabricație 1999, culoare caroserie roșu, reversibil, Nu 

este cazul, 11.475 lei, 19%; 2. Distribuitor erbicidat 600 l, an fabricație 2010, culoare caroserie 

galbenă, Nu este cazul, 375 lei, 19%; 3. Cositoare cu tamburi rotativi Surum, tipul SM 185, an 

fabricație 2010 Nu este cazul, 2.475 lei, 19%; 4. Semănătoare universală Mat Craiova, tipul SUP 31, 

an fabricație 1995, culoare caroserie verde, Nu este cazul, 1.650 lei, 19%; 5. Header porumb 

Dominioni, tipul S966, an fabricație 2010, culoare caroserie roșu și negru, Nu este cazul, 78.900 lei, 

19%; 6. Combină Fendt 5250E, tipul 5250, seria 551710209, an fabricație 2010, culoare caroserie 

verde, Nu este cazul, 323.700 lei, 19%; 7. Remorcă basculantă Pronar, tipul T663/2, nr. identificare 

SZB6632XX81X00882, an fabricație 2010, Nu este cazul, 34.425 lei, 19%; 8. Echipament erbicidat 

Tehnofavorit, tipul Met 2500, seria 125, an fabricație 2010, culoare caroserie verde, Nu este cazul, 

32.325 lei, 19%; 9. Semănătoare Moldagrotehnica, tipul SPP8, seria 5260, an fabricație 2012, culoare 

caroserie roșu, Nu este cazul, 13.350 lei, 19%; 10. Echipament de tractat Bruns, tipul SW76E, nr. 

identificare BLB49179, an fabricație 2010, culoare caroserie albastru, Nu este cazul, 8.700 lei, 19%; 

11. Semănătoare Mecanica Ceahlăul, seria 007-SUP 32 DKFL, an fabricație 2009, Nu este cazul, 

34.950 lei, 19%; 12. Plug reversibil 3 brazde - Vogel Noot, tipul C1S543A63, an fabricație 2010, 

culoare caroserie roșu, Nu este cazul, 18.075 lei, 19%; 13. Combinator Angeloni, tipul Poker 500, an 

fabricație 2013, culoare caroserie roșu, Nu este cazul, 78.975 lei, 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: 

nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație 

se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu. - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor 

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale. - procedura de licitație se va efectua 

conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Dan Buzea.

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 Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Mai, 

Ziua 24. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna 06, anul 

2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, licitația a III-a. 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 *): 1. Tractor 

Farmer F-9258TE, capacitate cilindrică 4750 cm3, putere 63 kw, an fabricație 2010, nr. identificare 

F1DB4C10010126, Nu este cazul, 38.950 lei, 19%; 2. Tractor Farmer F-9258TE, capacitate cilindrică 

4750 cm3, putere 63 kw, an fabricație 2010, nr. identificare F1BC4C10010131, dezmembrat Nu este 

cazul, 34.500 lei, 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: 

nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație 

se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu. - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumparare, se vor depune 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor 

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație se va efectua 

conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Dan Buzea.
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30115061. Creditorii debitorului 
S.C. Dera Materiale S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Darimir Turism 
S.R.L. ,  prin Rezoluția nr. 
323/22.01.2016, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 925/21.01.2016. Debi-
toarea are sediul in Sat Carbunari, 
comuna Carbunari, nr. 218, jud. 
Caraş - Severin, nr. Registrul 
Comerţului J11/154/2009, CUI 
23687338. Creditorii debitorului 
S.C. Darimir Tursim S.R.L pot 
depune creanțele deţinute faţă de 
debitoare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa, 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 
0 6 3 9 / 2 0 1 2 .  T e l / F a x : 
0355.429.116/0355.429.117, noti-
fică începerea  procedurii de lichi-
dare  ş i  radiere  împotr iva 
debitorului S.C. Agroexport Firu 
S.R.L. ,  prin Rezoluția nr. 
1795/07.04.2015, pronunţată de 
Tribunalul Caraş-Severin, în 
Dosarul nr. 4999/03.04.2015. Debi-
toarea are sediul in Sat Magura, 
Comuna Zavoi, nr. 128, jud. Caraş 
- Severin, nr. Registrul Comerţului 
J11/172/2001, CUI 13926292. 
Creditorii debitorului S.C. Agro-
export Firu S.R.L pot depune 
creanțele deţinute faţă de debi-
toare, însoţite de documentele 
doveditoare, la sediul lichidato-
rului judiciar, în termen maxim de 
15 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

LICITAȚII  
l Ministerul Afacerilor Interne 
-Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date organizează lici-
taţia publică cu strigare pentru 
atribuirea contractului de închi-
riere a unui spaţiu de aproxi-
mativ 3,00 mp situat în sediul 
unităţii din Bucureşti, str.Obcina 
Mare nr.2, sector 6, în scopul 
desfăşurării activităţii de comer-
cializare a produselor alimentare 
şi nealimentare, prin amplasarea 
a două aparate automate de 
preparare a băuturilor calde şi a 
două aparate automate pentru 
furnizarea de băuturi răcoritoare 
reci îmbuteliate şi produse amba-
late tip snack, sandwich-uri, etc. 
Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din 
Bucureşti, str.Obcina Mare nr.2, 
sector 6, de unde, în perioada 
31.05.2017 - 21.06.2017, ora 
08,00-16,00, pot solicita, în scris, 
fişa de date a achiziţiei, care se 
obţine contra sumei de 7,50 lei.

l SC Electroexpert 96 Construct 
SRL,  in  fal iment ,  anunta 
vanzarea la licitatie, prin lichida-
torul judiciar Suma Insolvency 
IPURL, a bunurilor din patri-
moniu, prin licitatie publica. 
Sedintele de licitatie vor avea loc 
saptamanal, in fiecare zi de vineri, 
la sediul lichidatorului judiciar 
situat in Bucuresti, Al. Emil Botta 
nr.4, BL. M 104, Ap. 5, Sect. 3. 
Date  de  contac t :  t e l e fon 
0314359396;fax 0372.895.818; 
email office@sumainsolvency.
ro.Bunurile ce urmeaza a fi licita-
te:materiale utilizate in industria 
electrica in valoare de 14.287 lei 
plus tva;obiecte de inventar 
respectiv birotica si elemente it in 
valoare de 20.063 lei plus tva;echi-
pamente tehnologice utilizate in 
industria electrica -echipamente si 
instalatii pram - 4.127 lei plus 
tva;remorca grup motocompresor 
atlas copco - 15.925 lei plus tva.
Caietul de sarcini, in valoare de 
500 lei, se va putea achizitiona de 
la sediul lichidatorului judiciar.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
scoate la vanzare prin licitatie, 
urmatoarele bunuri: strung SN 
1250 x 3000 – la pretul de 6.000 
euro, plus TVA; strung paralel, nr. 
inventar 41945, evaluat la pozitia 
389, valorificat conform hotararii 
creditorilor nr. 2403/10.09.2014 – 
la pretul de 6.000 euro, plus TVA. 
Licitatiile se vor organiza la sediul 
lichidatorului judiciar in data de 
07.06.2017 ora 14:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 09.06.2017, 
1 2 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 1 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
2 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 0 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
19.07.2017, 21.07.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate docu-
mentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la lichida-
torului judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de 
telefon 0728485605/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Tămăşeni, prin Primar, 
cu sediul în str.Unirii, nr.149, sat 
Tămăşeni, comuna Tămăşeni, jud.
Neamţ, cod poştal: 617645, 
telefon: 0233.749.494, fax: 
0233.749.333, e-mail: primariata-
maseni@yahoo.com, cod fiscal: 
2613834, persoană de contact: 
primar, Lucaci Ştefan. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Tere-

nuri situate în comuna Tămăşeni, 
în suprafaţă totală de 37.272mp, 
înscrise în cartea funciară a 
comunei Tămăşeni, nr.51112: 
1.000mp, nr.53113: 10.778mp, 
nr.53120: 9.222mp, nr.53123: 
970mp, nr.53124: 9.102mp şi 
nr.53114: 6.200mp. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire va putea fi 
achiziţionată începând cu data 
publicării anunţului, zilnic, între 
orele 08.30-12.30. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
bu i re :  Pr imăr ia  Comunei 
Tămăşeni, str.Unirii, nr.149, sat 
Tămăşeni, comuna Tămăşeni, 
judeţul Neamţ. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Documentaţia de atri-
buire va fi pusă la dispoziţia celor 
interesaţi contra sumei de 5Lei, 
contravaloarea acesteia se va plăti 
în numerar la casieria conceden-
tului. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 16.06.2017, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: Termenul-limită 
de depunere a ofertelor este data 
de:  20.06.2017,  ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun în plic 
închis la Primăria Comunei 
Tămăşeni, str.Unirii, nr.149, sat 
Tămăşeni, comuna Tămăşeni, 
judeţul Neamţ. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta trebuie 
depusă în 2 exemplare, din care 1 
original şi o copie. Ofertele se 
depun în două plicuri închise şi 
sigilate, apoi se introduc într-un 
plic exterior, care se înregistrează 
în ordinea primirii lor. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfă-
şura în data de 20.06.2017, ora 
12.00, la Primăria Comunei 
Tămăşeni, str.Unirii, nr.149, sat 
Tămăşeni, comuna Tămăşeni, 
judeţul Neamţ. Plicurile sigilate se 
predau comisiei de evaluare, la 
termenul fixat pentru deschiderea 
lor. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările ulteri-
oare. Plângerea prealabilă se 
adresează autorităţii publice în 
termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului contestat. 
Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a Tribunalului Neamţ, B-dul 
Republicii, nr.16, Piatra-Neamţ, 
c o d  p o ş t a l :  6 1 0 0 0 5 , 
t e l . 0 2 3 3 . 2 1 2 . 2 9 4 ,  f a x : 
0233.235.655, adresă e-mail: 
tr-neamt-scomerciala@just.ro. 

Termenul pentru introducerea 
acţiunii este de 6 luni de la: a)
data primirii răspunsului la plân-
gerea prealabilă sau, după caz, 
data comunicării refuzului, 
considerat nejustificat, de soluţio-
nare a cererii; b)data expirării 
termenului legal de soluţionare a 
cererii, dar nu mai târziu de un 
an de la data emiterii actului; c)
data încheierii procesului-verbal 
de finalizare a procedurii concili-
erii, în cazul contractelor admi-
nis trat ive .  Pentru  mot ive 
temeinice, în cazul actului admi-
nistrativ unilateral, cererea poate 
fi introdusă şi peste termenul de 6 
luni, dar nu mai târziu de un an 
de la data emiterii actului. Împo-
triva hotărârii tribunalului, se 
poate declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a curţii 
de apel, conform prevederilor 
legale. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către RA Moni-
torul Oficial SA, în vederea 
publicării, este 29.05.2017. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Primăria Comunei Saligny, 
strada Şcolii, nr.15, com.Saligny, 
jud.Constanța,  cod f iscal : 
1 6 3 8 4 7 7 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0371.111.743, 0372.877.343, 
e-mail: primariasaligny@yahoo.
com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafaţă 
de 202mp situat în intravilanul 
localităţii Ştefan cel Mare, com.
Saligny, jud.Constanţa -în 
vederea amplasării şi funcţionării 
utilităților necesare obiectivului 
„Lucrări de construcții hale 
depozite şi clădiri auxiliare în 
depozitul CNE Cernavodă”. 3.
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: la sediul Primăriei 
C o m u n e i  S a l i g n y . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire 
se achiziţionează de la sediul 
Primăriei Comunei Saligny. 
3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: la 
casieria sediului Primăriei 
Comunei Saligny, strada Şcolii, 
nr.15. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006. Costul 
pentru obţinerea unui exemplar 
este de 150Lei şi se plăteşte la 
casieria Primăriei Comunei 
Saligny. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 12 iunie 
2017, ora 10.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 13 iunie 
2017, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Saligny, 
strada Şcolii, nr.15, com.Saligny, 
jud.Constanţa. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 ex.- 1 origi-
nal+copie. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 13 iunie 

2017 ,  la  sediu l  Pr imăr ie i 
Comunei Saligny, ora 13.00. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Constanţa, 
Mun.Constanța, strada Traian, 
nr.31, jud.Constanța, telefon: 
0241.515.345, fax: 0241.617.413, 
e-mail: aurelia.buzelan@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 29 mai 
2017.

l Consiliul Local al Comunei 
Voineasa, cu sediul în Comuna 
Voineasa, sat Voineasa, str.I.Gh.
Duca, nr.98, judeţul Vâlcea, orga-
nizează licitaţie publică deschisă 
pentru concesionarea unui spaţiu 
cu destinaţie de cabinet medical 
situat în clădire independentă cu 
regim de înălţime parter+1 etaj, 
clădire dispensar medical, sat 
Voineasa, str.Mihai Eminescu, 
nr.7, sat Voineasa, judeţul Vâlcea, 
în suprafaţă utilă de 6,30mp, 
suprafaţă construită de 7,87mp. 
Data, ora şi locul desfăşurării lici-
taţiei -19.06.2017, ora 10.00, la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Voineasa. Termen de primire a 
ofertelor: 30.05.2016-16.06.2017, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0250.754.309. Prezentul 
anunţ îl înlocuieşte pe cel publicat 
în ediţia din 29.05.2017.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Vrancea, cu sediul în 
strada Leopoldina Bălănuţă, 
nr.17, municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea, tel.0237.221.300, fax: 
0237.227.215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 09.06.2017, 
ora 11.00. Locul desfăşurării lici-
taţiei: Direcţia Silvică Vrancea, cu 
sediul în strada Leopoldina Bălă-
nuţă, nr.17, municipiul Focşani, 
judeţul Vrancea. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
ş u r a  c o n f o r m  H o t ă r â r i i 
Comitetului Director al Direcţiei 
Silvice Vrancea. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 08.06.2017, ora 
15.00. Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 08.06.2017, ora 14.00. 
Oferta de plante medicinale se 
adresează operatorilor economici, 
asociaţiilor familiale, care au în 
obiectul de activitate achiziţia, 
prelucrarea şi comercializarea 
plantelor medicinale. Lista canti-
tăţilor de plante medicinale care 
se licitează, preţul de pornire a 
licitaţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare lot sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul: www.
rosilva.ro. Cantităţile pe specii de 
plante medicinale oferite la lici-
taţie sunt: -Tei (Tilia sp.), floare în 
s t a r e  u s c a t ă -  3 . 7 5 0 , 0 k g ; 
-Mesteacăn (Betula pendula), 
frunză în stare uscată- 500,0kg; 
-Sunătoare (Hypericum perfo-
ratum), iarbă în stare uscată- 
500,0kg. Cantităţile pe specii de 
plante medicinale rămase neadju-
decate după încheierea licitaţiei se 
pot adjudeca prin negociere în 
data de 09.06.2017 după licitaţie, 
în condiţiile prevăzute de caietul 
de sarcini, iar în caz de neadjude-
care, şi în zilele următoare. 
Caietul de sarcini poate fi 

procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data de 
31.05.2017. Cantităţile de plante 
medicinale oferite la licitaţie se 
vor recolta şi livra loco ocol silvic, 
conform prevederilor din caietul 
de sarcini. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: -dacă la licitaţie se prezintă 
un singur ofertant, lotul respectiv 
nu îndeplineşte condiţiile de lici-
tare, urmând ca după licitaţie să 
urmeze procedura de negociere. 
Pentru informaţii şi date supli-
mentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: persoană de 
contact: ing.Olteanu Titi, telefon: 
0237.221.300 sau 0237.222.391, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro, 
fax: 0237.227.215. 

PIERDERI  
l Pierdut certificate de inregis-
trare, certificate constatatoare 
precum si anexele la certificatele 
de inregistrare : SC Duliv SRL – 
CUI:22451508, J25/567/2007.

l Pierdut atestat transport agaba-
ritic, eliberat de ARR Rm. Vâlcea, 
pe numele Borța Mihai-Narcis, 
din mun. Drăgăşani, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut atestat manager trans-
port marfă, seria AMMI nr. 
29773/15.10.2011, eliberat de ARR 
Rm. Valcea, pe numele Popescu 
Nicolae Teodor din loc. Goleşti, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificate constatatoare 
sediu ş i  puncte  de lucru: 
nr.37156/28.09.2015, 42148/ 
15.12.2016 şi 42150/15.12.2016 ale 
SC Standard Power System SRL, 
CUI: 35088413; J24/983/2015. Le 
declarăm nule.

l Act concesiune nr.469 Vol.V, pe 
numele Coajă Florica, Ghorghişor 
Paraschiva Amalia,  Badiu 
Gheorghe. Se declară nul.

l Pierdut autorizaţie mesagerii 
Poşta Română pe numele de 
Ristea Mariela.

l Pierdut -declarat nulă legiti-
maţie de serviciu emisă de 
RADET Bucureşti pe numele 
Mirea Ştefan- Florin.

l Declar pierdut şi nul ordin 
privind constatarea dreptului de 
proprietate din Legea 18/1991, 
emis în data 03.02.2003 cu nr.149, 
de Prefectura Ilfov, pe numele 
Docu Mihai, Docu Sotir, Docu 
Ion, Nastu Zorica.

l S.C. Dinamica Impex S.R.L., 
J40/22557/1994, C.U.I. 6547644, 
pierdut chitanţier seria 1087601- 
1087650. Îl declar nul.

l Pierdut certificat clasificare 
R.A.R. nr. OBAF 10495 pentru 
auto B-898-SIR, S.C. Sir Impex 
S.R.L. Declar nul.

l Declar pierdută legitimaţie de 
serviciu emisă de RADET D.F.C. 
-S5 pe numele Dobre Nuţi.

l Declar pierdute plăcuţele 
mopedului Peugeot Jetforce cu 
numerele B-2-00288, emise de 
Primăria Sectorului 2 pe data de 
21.05.2008, pe numele Ciupală 
Nicu. Le declar nule.


