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l Angajam zidari pentru 
Olanda. Contract pe II sau PFA. 
Venit mediu 3300 euro brut. 
0731498906

l Firmă angajăm personal 
curăţenie scări de bloc. Tel. 
0734.385.374.

l Angajăm dulgheri şi fierari în 
Braşov şi Constanţa, termoizo-
latori  în Sibiu, zidari în 
Constanţa. Oferim cazare 
gratuită şi salariu net 3.000-
3 .500  le i  lunar.  Telefon 
0748.563.746.

l Locuri muncă Anglia cu 
salarii mari. Te duci doar cu 
bani de buzunar! Fără comision. 
Te l e f o n :  0 7 6 6 . 2 7 1 . 6 0 8 , 
0044.7376.095.546 -Operator 
Marian.

l Firma SC Opk.Luela Mili 
SRL, cu sediul în Carabsebeş, 
str. Ardealului, Nr. 164, bl.2, 
sc.A, ap.4, judeţul Caraş-Se-
verin angajează 3 brutari, cu 
experienţă între 3 şi 6 ani, vorbi-
tori de limba sârbă, germană. 
Pentru detalii suplimentare, 
sunaţi la nr. 0766.442.568.

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

l Primăria Comunei Brodina, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimen-
tului juridic şi administraţie 
locală, în data de 6 iulie 2017, 
ora 10.00 -proba scrisă şi în data 
de 10 iulie 2017, ora 10.00 -inter-
viul. Relaţii suplimentare se pot 
obţ ine  la  nr.de  t e l e fon : 
0230.566.522.

l Primăria Comunei Moțca, 
judeţul Iaşi ,  organizează 
concurs ,  conform Lg.nr. 
188/1999, pentru ocuparea unei 
funcți i  publice temporar 
vacante de inspector, grad 
profesional superior, studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, minim 9 ani 
vechime în specialitatea studi-
ilor. Concursul va avea loc la 
sediul instituției, în data de 
21.06.2017, ora 10.00, proba 
scrisă şi în data de 26.06.2017, 
ora 10.00, proba interviu. 
Termenul-limită de depunere a 
dosarelor este 08.06.2017, ora 
16.00. Persoană de contact: 
Insp. Ungureanu Roxana, tel. 
0232.715.777. 

l Primăria Comunei Pietroasa, 
cu sediul în localitatea Pietroasa, 
str.Principală, nr.109, județul 
Timiş, CIF: 4483838, organi-

zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
Șofer microbuz, 2 posturi, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei 
Pietroasa, astfel: -proba scrisă în 
data de 7 iulie 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 12 
iulie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii 
medii liceale; -vechime minim 2 
ani în specialitatea şofer; 
-posesor al unui permis de 
conducere valabil, care să 
cuprindă categoria D. Candi-
dații vor depune dosarele de 
participare la concurs în peri-
oada 06.06.2017 -19.06.2017, la 
sediul Primăriei Comunei 
Pietroasa. Relații suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei 
Pietroasa, persoană de contact: 
Hriscu Adriana, secretar UAT, 
telefon: 0256.334.780, fax: 
0256.334.608, e-mail: cpie-
troasa@yahoo.com.

l Primăria Comunei Poienari, 
judeţul Neamţ, cu sediul în loca-
litatea Poienari, județul Neamț, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie unice 
temporar vacante, conform 
prevederilor HG nr. 611/2008, 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, şi a Legii nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 

publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
1.Referent impozite şi taxe 
locale, cu atribuții de operator 
rol, grad profesional asistent, 
clasa III, în cadrul aparatului de 
specialitate a primarului 
comunei Poienari, 1 post 
temporar vacant. Concursul se 
va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Poienari, judeţul 
Neamţ, după cum urmează: 
-selecţia dosarelor: 09 iunie 
2017; -proba scrisă: 21 iunie 
2017, ora 10.00; -interviul: 22 
iunie 2017, ora 09.00. Condiţii 
generale de participare la 
concurs: conform art.54 din 
Legea nr.188/1992 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: a)Pentru 
referent impozite şi taxe locale: 
-persoane cu studii medii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 6 
luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 8 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a 
(până la 08.06.2017, ora 16.00), 
la sediul Primăriei Comunei 
Poienari, județul Neamț. Biblio-
grafia pentru concurs, precum şi 
conținutul dosarului de înscriere 
se găsesc pe site-ul instituției: 
www.primariapoienari@yahoo.
com, la secțiunea Anunțuri de 
angajare, la afişierul instituţiei şi 

la secretariatul Primăriei Poie-
nari, persoană de contact: d-l 
Adiaconiței Maricel, telefon: 
0233.764.515.

l Serviciul Public de Adminis-
trare a Monumentelor Istorice, 
cu sediul în localitatea Deva, 
str.1 Decembrie 1918, nr.28, 
judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante, 
conform HG 286/23.03.2011: 
-Numele funcţiei: Îngrijitor, 1 
post  contractual  vacant; 
-Numele funcţiei: Referent Gr.I, 
2 posturi contractuale vacante. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
26.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 30.06.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru funcţia de Îngri-
jitor: studii generale şi fără 
vechime în specialitate; Pentru 
funcţia de Referent Gr.I: studii 
medii şi 3,5 ani vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
din localitatea Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr.28, Camera 
24. Relaţii suplimentare la 
sediul Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor 
Istorice: localitatea Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr.28, Camera 
24, persoană de contact: Bogdă-
n e s c u  I u l i u s ,  t e l e f o n : 

0254.211.350, int.164, sau 
0731.380.111, e-mail: cjsarmi@
yahoo.ro.

l Primăria Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, organizează 
concurs/examen în vederea 
ocupării funcţiei publice de 
execuţie vacantă pe perioadă 
nedeterminată de inspector, clasa 
I, grad profesional asistent, 
nivelul studiilor superioare- 
Serviciul Public de Asistenţă 
Socială, la sediul instituţiei în 
data de 30 iunie 2017, ora 10:00. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs/examen. a)  studii 
superioare - studii universitare de 
licenţă  absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă fie în domeniul asistenţei 
sociale, fie în domeniul adminis-
traţiei publice, fie psihologie; b) 
îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice 
- să aibă cel puţin un an vechime 
în muncă; Tipul probelor de 
concurs: a) – proba scrisă  se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Borca în data de 30 
iunie 2017, ora 10,00; b) – data 
interviului va fi stabilită ulterior; 
Dosarele de concurs se vor  
depune în  perioada 31.05.2015 
– 19.06.2017 (inclusiv), între orele 
8.00 şi 16.00 la Primăria 
Comunei Borca. Date contact: 
tel: 0233268005.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Cercetări 

publicitate
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Economice şi Sociale „Gh. 
Zane”, organizează în ziua de 7 
iulie 2017, ora 12:00, concurs 
pentru ocuparea  postului de 
cercetător ştiinţific grad I, în 
domeniul Economie, specializă-
rile Dezvoltare regională, 
turism rural, comportamentul 
consumatorului. Concursul se 
va desfăşura conform Legii 
319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dez-
voltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul insti-
tutului şi/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, tel. 
0332.101115. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Prahova, cu sediul în Ploieşti, 
Str. Nicolae Iorga, nr. 1, scoate 
l a  concurs ,  în  da ta  de 
07.07.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-
lier juridic, grad profesional  
debutant - Compartiment 
Control, îndeplinirea măsurilor 
asiguratorii şi executarea silită a 
debitelor; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei 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 echiva-
lentă în ramura de ştiinţe: 
ştiinţe juridice; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Power Point, navigare internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Data de desfăşurare a 
concursului: 07.07.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM 
Prahova.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs în data 
de 27.06.2017 pentru ocuparea 
a 12 posturi vacante de asistenţi 
medicali debutanţi, nivel de 
studii postliceale şi superioare, 
specialitatea medicină generală, 
pe durată nedeterminată, pe 
următoarele locuri de muncă: 1 
post Compartiment chirurgie 
toracică, 1 post Compartiment 
boli cronice, 1 post Secția cardi-
ologie -Compartiment terapie 
intensivă, 2 posturi Secția 

urologie, 2 posturi Secţia ORL 
(din care 1 post cu nivel de 
studii superioare), 3 posturi 
Secţia ATI (din care 1 post cu 
nivel de studii superioare) şi 2 
posturi Bloc operator (central) 
şi 1 post de asistent medical 
principal, nivel de studii PL la 
Secția oftalmologie. Condiții 
specifice: -diplomă de şcoală 
sanitară post l iceală  sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare, specialitatea medicină 
generală -asistent medical 
debutant pentru nivel studii PL; 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal -pentru 
postul de asistent medical prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical -pentru postul de asis-
t ent  medica l  pr inc ipa l ; 
-diplomă de licență în speciali-
tate -asistent medical debutant 
pentru nivel studii S. Concursul 
se organizează la Colegiul 
Tehnic Metalurgic Slatina -Olt, 
str.Ec.Teodoroiu, nr.64A, în 
data de 27.06.2017, ora 9.00 
-proba scrisă ş i  în data 
30.06.2017, ora 9.00 -proba 
interviu, la sediul unității. 
Dosarele se depun la sediul 
spitalului la Serv.RUNOS până 
în data de 19.06.2017 şi trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este 
afişată la sediul unităţii şi pe 
site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550. 

l Direcţia Generală de Impo-
zite şi Taxe Locale Sector 6 
anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea funcţiilor  
publice de execuţie vacante, 
respectiv: •1 post consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Serviciului 
Juridic; •1 post inspector, clasa 
I, grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului 
Control Managerial; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal  debutant în cadrul 
Compartimentului Încasări 
Centrul 1; •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional supe-
rior în cadrul Serviciului 
Inspecție Fiscală; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesi-

onal principal în cadrul Biro-
ului Achiziții şi Urmărire 
Contracte; •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
tant în cadrul Serviciului 
Control Intern. Condiții gene-
rale: Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiții de 
participare pentru postul de 
consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior –Serviciul 
Juridic: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul  ştiințelor 
juridice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice de execuție 
de grad profesional superior –
minim 9 ani. Condiții de parti-
c ipare pentru postul  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant –Compartiment 
Control Managerial: -Studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice de 
execuție de grad profesional 
debutant –nu este cazul. 
Condiții de participare pentru 
postul de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant–Compar-
timent Încasări Centrul 1: 
-Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
l icență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție de grad 
profesional debutant –nu este 
cazul. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa 
I, grad profesional superior –
Serviciul Inspecție Fiscală: 
-Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
l icență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție de grad 
profesional superior –minim 9 
ani. Condiții de participare 
pentru postul de inspector, clasa 
I, grad profesional principal –
Biroul Achiziții şi Urmărire 
Contracte: -Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 

lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice de execuție de 
grad profesional principal– 
minim 5 ani. Condiții de parti-
c ipare pentru postul  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant– Serviciul 
Control Intern: -Studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-
valentă; -Vechime în speciali-
tatea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcției publice de 
execuție de grad profesional 
debutant –nu este cazul. Dosa-
rele de înscriere în vederea 
susţinerii concursului se pot 
depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului, 
la sediul D.G.I.T.L. Sector 6. 
Concursul va avea loc în data 
de 03.07.2017 ora 10.00 –proba 
scrisă şi în data de 05.07.2017 
ora 14.00 –susţinerea inter-
viului, la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6 din Str. Drumul 
Taberei, nr.18. Bibliografia, 
cerinţele pentru ocuparea 
postului şi actele necesare 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate la sediul D.G.I.T.L. 
Sector 6, iar relaţii suplimentare 
se pot obţine de la Biroul 
R e s u r s e  U m a n e  – t e l . 
0374.817.720.

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 
1, Bucureşti, scoate la concurs 
în data de 17.07.2017, ora 10:00, 
la sediul Autorităţii, postul 
vacant de consilier superior. 
Condiţiile generale pentru 
ocuparea acestui post sunt cele 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republi-
cată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, iar cele 
specifice sunt următoarele: 
Condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
vacante de consilier, gradul 
profesional superior: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
fundamental de ierarhizare 
-ştiințe sociale, ramura: stiințe 
juridice sau economice sau soci-
ologie sau psihologie, domeniu 
de licență: drept sau asistență 
socială/ sociologie sau psiho-
logie, sau ramura ştiințe econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare 
exercitării func-
ţ i e i  p u b l i c e : 
minimum 9 ani. 
D o s a r u l  d e 
c o n c u r s  v a 
conţine următoa-
rele documente: 
a) formularul de 
înscriere prevăzut 
în anexa nr. 3 din 
H.G. 611/2008 
pentru aprobarea 
normelor privind 
organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; b) copia 
actului de identitate; c) copiile 
diplomelor de studii şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări; d) copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei 
publice; e) cazierul judiciar; f) 
adeverinţa care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni ante-
rior derulării concursului de 
către medicul de familie al 
candidatului sau de către unită-
ţile sanitare abilitate; g) decla-
raţia pe propria răspundere sau 
adeverinţa care să ateste că nu 
a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. Copiile de pe actele 
mai sus menţionate se prezintă 
în copii legalizate sau însoţite 
de documentele originale, care 
se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. 
Bibliografia se ridică de la 
sediul Autorităţii în momentul 
depunerii dosarului de concurs. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului. Informaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
021/310.07.89.

CITAȚII  
l Numita Curt Mariana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti, Str. Şoseaua Andro-
nache, nr. 16 B, sect 2, este citat 
(chemat) în data de 7.06.2017, 
Ora 09.00, la Judecătoria 
Corabia cu sediul în Corabia, 
Str. C.A. Rosetti, nr. 53, jud. Olt, 
în calitate de pârât în dosarul 
nr. 1335/213/2016, pentru cauza 
stabilire domiciliu minor recla-
mant fiind Patachia Ionuţ.

l Numita Chirilă Cristina cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Iaşi, Splai Bahlui nr. 3, 
jud. Iaşi este chemată la Jude-
cătoria Civilă Vaslui, în data de 
15.06.2017 ora 9, în dosar nr. 
5334/333/2016, Complet 2 Civil, 
în calitate de pârâtă, în contra-
dictoriu cu reclamanta Chirilă 
Cristina.

l Berei Dragoş este chemat la 
20 iunie 2017, ora 8.30, la Jude-
cătoria Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.30 ,  pârât  în  dosaru l 
6903/215/201, obiect ordonanţă 
preşedinţială.

l Se citează la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, în data de 

22.06.2017, ora 8.30, dl. Nicu 
Marcel Marius, în calitate de 
pârât, în dosarul 549/292/2017, 
având ca obiect divorţ, recla-
mantă fiind Nicu Florina 
Ramona. 

l Reclamantul Gălbează 
Gheorghe o citează pe pârâta 
Gălbează Silvica la Judecătoria 
Iaşi în proces de divorț, dosar 
nr. 31954/245/2016 cu termen 
de judecată la 15.06.2017 la 
C02M.

l Rappaport Lucia, cu ultimul 
domiciliu cunoscut (anul 1937) 
în Bd. Lascăr Catargiu nr. 9A, 
jud. Ilfov, proprietară a imobi-
lului din Bucureşti,  Şos. 
Fundeni nr. 14 (anterior Şos. 
I.C. Brătianu), renumerotat 
Şos. Fundeni nr. 16, 18 şi în 
prezent nr. 36, şi prezumtivii 
moştenitori ai acesteia (necu-
noscuţi), se citează la Judecă-
toria sectorului 2 Bucureşti, 
Bdul Unirii nr. 37, în data de 
21.06.2017, ora 13, C13, dosar 
nr. 13283/300/2016 având ca 
obiect constatare drept de 
proprietate prin uzucapiu-
ne-imobil teren de la  adresa 
Şos. Fundeni nr. 36, sector 2, 
reclamanţi fiind Iamandi 
Steliana, Iamandi George şi 
Argintaru Maria. 

l Gheorghiu Elisabeta, domici-
liată în Iaşi, B-dul Chimiei, nr. 
10, bloc A 10, etaj 5 (mansardă), 
apart. 8 şi Barbu Paula, domici-
liată în Bucureşti, B-dul Iuliu 
Maniu, nr. 16, bloc 14, scara D, 
etaj 8, apart. 158, sector 6, sunt 
chemate la Judecătoria Dorohoi 
în dosar nr. 714/222/2017 având 
ca obiect ,,fond funciar, nulitate 
parţială act/ titlu proprie-
tate”,  la data de 15 iunie 2017, 
de Grădinaru Daniela şi Grădi-
naru Nicu din municipiul 
Dorohoi, str. Colonel Vasiliu, nr. 
16, jud. Botoşani. 

l Numitul Cobulianu Marian 
Ghiorghiţă, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Sat Carniceni, 
Comuna Ţigănaşi, Judeţul Iaşi, 
este citat în calitate de pârât 
pentru data de 07.06.2017 la 
Judecătoria Iaşi (Strada Anas-
tasie Panu, Piața Palat 25, Iaşi), 
complet C12 M, ora 08.30, în 
dosar nr.30332/245/2016, în 
contradictoriu cu reclamantul 
Cobuliau Cosmin George, 
obiectul pricinii fiind “pensie 
întreţinere majorare". 

l Reclamant Geapana George 
chem în judecată pe pârâta 
Geapana Mariana în dosarul 
nr.264/213/2017 -proces de divorţ.

SC SARAMONT TURISM SRL titular al proiectului "REMODELARE ,MODERNIZARE,              
EXTINDERE SI ETAJARE CORP C4 CU FUNCTIUNE TURISTICA SI PISCINA", REZULTAND 
D+P+2E =M, DESFIINTARE CORP-C5 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA in cadrul procedurilor de evaluare a              
impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectului"REMODELARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI       
ETAJARE CORP C4 CU FUNCTIUNE TURISTICA SI PISCINA, REZULTAND D+P+2E = M,    
DESFIINTAREDESFIINTARE CORP-C5" propus a   amplasat in orasul Busteni, Str. Stefan Octavian Iosif, 
nr. 12, Judetul Prahova. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o                               
fundamenteaza pot   consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia       
mediului APM PRAHOVA din Ploiesti, Str. GH. GR Cantacuzino, nr. 306, si la sediul SC 
SARAMONT TURISM SRL din Str. Raditei, nr. 29, sect. 5, Bucuresti, de luni pana vineri, 
intre orele 9-17. Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la incadrare in 
termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt
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l Ilovan Adrian-Onisim, recla-
mant in dosar nr. 1761/265/2016 
al Judecatoriei Nasaud, cheama 
in judecata paratii Sandu 
Ioachim, Bichigean Ana, pentru 
data de 11 iulie 2017.

DIVERSE  
l Sibex-Sibiu Stock Exchange 
S.A. (SIBEX), cu sediul social în 
Sibiu, P-ţa Aurel Vlaicu, nr. 
9-10,  et .  III ,  jud.  Sibiu, 
J32/28/1994,  având CUI 
6584502, în calitate de operator 
de piaţă, autorizat de C.N.V.M. 
prin decizia nr.356/31.01.2006, 
care administrează piaţa regle-
mentată de instrumente finan-
ciare derivate autorizată prin 
D e c i z i a  C . N . V. M .  n r. 
358/31.01.2006 şi piaţa regle-
mentată la vedere autorizată 
prin Decizia C.N.V.M. nr. 
1728/14.12.2009, Având în 
vedere hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor SIBEX S.A. nr.1/20 
aprilie 2017 prin care a fost 
aproba tă  fuz iunea  pr in 
absorbţie dintre Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., cu sediul social 
în Bucureşti, Bdul. Carol I, nr. 
34-36, et. 13-14, sector 2, 
J40/12328/2005, CUI 17777754, 
în calitate de societate absor-
bantă şi Sibex-Sibiu Stock 
Exchange S.A., în calitate de 
societate absorbită, conform 
termenilor şi condiţiilor prevă-
zute în proiectul de fuziune din 
data de 24.02.2017 şi, prin 
urmare, a fost aprobat Proiectul 
de fuziune şi documentele care 
au fost întocmite în legătură cu 
acesta şi toate efectele Fuziunii, 
în acord cu prevederile art.30 
din cuprinsul Regulamentului 
C.N.V.M. nr.2/2006 privind 
pieţele reglementate şi sistemele 
alternative de tranzacţionare, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Anunţă intenţia de a 

înceta activitatea pe piaţa regle-
mentată de instrumente finan-
ciare derivate şi pe piaţa 
reglementată la vedere adminis-
trate de Sibex-Sibiu Stock 
Exchange S.A. începând cu data 
de 19 iunie 2017. Pentru infor-
maţii  actualizate privind 
evoluţia proiectului de fuziune 
dintre Bursa de Valori Bucureşti 
S.A. şi Sibex-Sibiu Stock 
Exchange S.A. vă invităm să 
consultaţi pagina web www.
sibex.ro, secţiunea Relaţia cu 
investitorii/Proiect de fuziune.

l Rujan Florenta Cristina, 
Croitoru Paul, avand domiciliul  
in Bucuresti, str. Uioara, nr. 7, 
bl. A14, sc. B, et. 3, ap. 25, sector 
4 ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M,  amplasat in locali-
tatea Berceni, judetul Ilfov, 
Tarla 3, Parcela 11/115,116,  
anunta publicul interesat inte-
resat asupra Deciziei  etapei de 
incadrare luata in  cadrul 
sedintei  Comitetului  Special 
c o n s t i t u i t  d i n  d a t a  d e 
19.10.2016, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 
procedurii  de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii /
comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul A.P.M. Ilfov 
(tel. 021/4301523)  in termen de 
10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului: OCPI 
Argeş anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 
0÷57, pe o perioadă de 60 de 
zile, conform art. 14 alin. (1) şi 

(2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de 
început a afişării 07.06.2017. 
Data de sfârşit a afişării 
05.08.2017. Adresa locului 
afişării publice: sediul primăriei 
Miroşi, jud. Arges. Repere 
pentru identificarea locației: 
centrul localității Miroşi. Cere-
rile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. Infor-
mații privind Programul nați-
onal de cadastru şi carte 
funciară 2015-2023 se pot obține 
pe sit-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenței prevăzută de Legea 
nr.85/2014, împotriva debitoarei 
SC Real Estate Developments 
Business SRL cu sediul social în 
Bucureşti, Str.C.A. Rosetti, 
nr.44, Mezanin, Camera 1, Etaj 
1 ,  A p . 1 - 2 ,  S e c t o r  2 , 
J40/24019/2007, CUI 22962154, 
în dosarul 11866/3/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secția a-VII-a Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii  debitorului 
-19.06.2017, termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
p r e l i m i n a r  d e  c r e a n ț e 
-29.06.2017, termenul de defini-
tivare a tabelului creanțelor 
-24.07.2017, data primei şedințe 
a adunării generale a credito-
rilor este 04.07.2017. Următorul 

termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 06.02.2017. 
Pentru relații: 021.318.74.25. 

l Anunţ Public. SC Caffe 
Dianei SRL, cu sediul social în 
Str.Dianei, nr.4, Sector 2, Bucu-
reşti, J40/8585/2014, CUI 
33401190, informează pe cei 
interesați ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autoriza-
ției de mediu pentru activitatea 
de Restaurante - COD CAEN 
5610, desfăşurată în Str.Dianei, 
nr.4, sector 2, Bucureşti. Infor-
mațiile la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bucureşti 
din Sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, (Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei Lukoil), între 
orele 09.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații 
se pot depune la sediul APM 
Bucureşti în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului 
anunț.

l Primăria Municipiului 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
Bd.Bucureşti, nr.49-51, cod 
f i s c a l :  4 8 5 2 4 5 5 ,  t e l . 
0246.211.627, 0246.215.631, 
0246.213.587, 0246.213.588, fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, în baza Legii 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, şi a Legii 98/2016, 
privind achiziţiile publice, face 
cunoscută intenţia de a atribui 
contracte de finanţare neram-
bursabilă pentru anul de 
execuţie financiară 2017- sesi-
unea II, pentru proiecte aferente 
domeniilor: Educație -Tineret 
-Mediu, Sport şi Culte. Dome-
niile pentru care se acordă 
finanțări nerambursabile şi 

suma de 315.000Lei, aprobată 
pentru anul 2017, conform 
Bugetului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2017 aprobat 
prin HCLM nr.19/2017, este 
repartizată în conformitate cu 
programul anual al finanțărilor 
nerambursabile: Nr. Crt.; Dome-
niul; Suma 2017 (lei). 1.; Sport; 
84.000. 2.; Culte; 200.000. 3.; 
Educație -Tineret -Mediu; 
31.000. Total: 315.000.

l SC Agregate Floresti SRL 
anunţă publicul interest asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Amenajare bazin 
piscicol cu exploatarea şi valori-
ficarea agregatelor minerale, sat 
Icoana, com. Ulmi, jud.Giurgiu” 
propus a se implementa în 
comuna Ulmi, sat Icoana, cod 
poştal: 087234, jud. Giurgiu, 
titular SC Agregate Floresti 
SRL, cu sediul în oraş Titu, str.
MM Aviator Laurenţiu Chiru, 
nr. 1, DN7, Tarlaua 25, parcela 
139, parter, ap.2, jud.Dâmbo-
viţa. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Giurgiu, şos. 
Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, 
Giurgiu, în zilele de luni-joi, 
între 9.00-14.00, vineri, între 
orele 9.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Giurgiu, pe adresa 
de e-mail: office@apmgr.anpm.
ro, precum şi la adresa de la 
sediul SC Agregate Floresti 
SRL, din oraş Titu, str. MM 
Aviator Laurenţiu Chiru, nr. 1, 
DN7, Tarlaua 25, parcela 139, 
parter, ap. 2, jud. Dâmboviţa.

l Minimold International 
S.R.L. cu sediul în localitatea 
Arad, str. George Coşbuc, nr 30, 

ap. 1, tel. 0256224039, fax 
0256378189, anunţă intenţia de 
revizuire a autorizaţiei de mediu 
pentru extinderea spaţiului de 
desfăşurare a activităţilor de la 
punctul de lucru din Timişoara, 
Cl. Stan Vidrighin nr 5A. Propu-
nerile şi contestaţiile se pot 
depune la sediul nostru sau la 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Timiş, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 18 – 18A, fax 
0256201005, e-mail office@

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Admi-

nistrare Fiscală. Direcția Ge-

nerală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice 

Teleorman. Citație. Adminis-

trația Județeană a Finanțelor 

Publice Teleorman, cu sediul în 

Alexandria, str. Dunării, nr. 

188, jud. Teleorman, în nume-

le Direcției Generale Regiona-

le a Finanțelor Publice Ploiești, 

cu sediul în Ploiești, str. Aurel 

Vlaicu nr. 22, județul Prahova, 

în calitate de creditoare, 

înștiințează pe pârâta Calin 

(Dan) Marinela, CNP 2710117 

341691, cu domiciliul în mun. 

Roșiorii de Vede, str. Traian, 

nr. 18, jud. Teleorman, că pe 

rolul Tribunalului Teleorman 

se află dosarul nr. 434/87/ 

2017, având ca obiect atrage-

rea răspunderii patrimoniale, 

în care este chemată în 

judecată pentru termenul din 

data de 16.06.2017.
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arpmtm.anpm.ro până pe data 
de  15.06.2017.

SOMAȚII  
l In dosarul civil cu nr. 
339/210/2017 al Judecatoriei 
Chisineu Cris, reclamantii Hoza 
Marian si Hoza Ioana, domici-
liati in localitatea Santana, Str. 
Romantei nr. 133, judetul Arad, 
solicitata a se constata ca acestia 
au dobandit in proprietate, prin 
uzucapiune de 20 de ani de la 
decesul proprietarei Ardelean 
Ana, decedata, prin jonctiunea 
posesiilor, asupra imobilului 
situate in localitatea Santana, 
Str. Romantei nr. 133, judetul 
Arad, compus din teren intra-
vilan in suprafata de 720 mp si 
casa de locuit, inscris in CF nr. 
303637 Santana. Toti cei intere-
sati in cauza pot formula 
opozitii la prezenta somatie, in 
termen de 30 de zile de la publi-
care si respective afisarea soma-
tiei, in dosar cu numarul de mai 
sus la Judecatoriei Chisineu 
Cris. Emis in baza incheierii de 
sedinta din data de 11.04.2017, 
conform art. 130 din Decretul 
Lege nr. 115/1938. 

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regu-
lamentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în 
cadrul Adunării Generale a 
Creditori lor din data de 
29.05.2017, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând   debitoarei 
MOLDOMIN SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite 
şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 

desfăşura în data de 04 Iulie 
2017, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Subscrisa S.C. Hristogamma 
Serv S.R.L. în faliment, prin 
lichidator judiciar Licev Grup 
SPRL anunţă vânzarea prin 
negociere directă, a bunului 
imobil  aparținând debitoarei, 
respectiv Hală cu teren, situate 
în localitatea Caransebeş, 
pornind de la la prețul de 51.000 
euro+TVA  conform art.117 din 
Legea nr. 85/2006. În baza 
art.118, alin.4 din Legea 
85/2006, înştiințăm toate persoa-
nele interesate că pot depune, la 
sediul lichidatorului judiciar 
oferte pentru cumpărarea 
bunului imobil până la data de 
31.08.2017. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul 
l ichidatorului judiciar la 
valoarea de 300 lei şi cauţiune 
10%  din valoarea ofertată. 
Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255.212.940 
sau la sediul lichidatorului judi-
ciar. 

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare, 
respectiv: Wolla Liebherr + 
cupa. fr. 5 mc, an fabricatie 2000 
la pretul de 94.992 lei (fara 
TVA), excavator Volvo 390 + 
accesorii an de fabricatie 1999 la 
pretul de 137.473 lei (fara TVA); 
statie sortare agr. min, an de 
fabricatie 2000 la pretul de 
64.184 lei (fara TVA) si Dumper 
Moxi an de fabricatie 1999 la 
pretul de 55.879 lei (fara TVA). 
Aceste bunuri mobile sunt iden-
tificate in Raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Ciocoiu 
Petre si incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 30.08.2016. 
Vanzarea la licitatie publica se 
efectueaza conform hotararii 
Adunarii Creditorilor din data 
de 16.02.2017. Pretul de pornire 
al licitatiei pentru fiecare bun 
mobil este cel stabilit in raportul 
de evaluare, pretul vanzarii este 
purtator de TVA. Licitatiile 

publice vor avea loc pe data de: 
0 7 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
21.06.2017 si 28.06.2017, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Judetul Neamt. Primaria 
Comunei Dumbrava Rosie 
anunt  de licitatie privind atri-
buirea contractului de inchi-
riere: “ Inchirierea suprafetei 
de 42,65 ha pasune comunala”. 
Informatii generale privind 
locatorul: Comuna Dumbrava 
Rosie, Localitatea Dumbrava  
Ros i e ,  jud .  Neamt ,  t e l : 
0233/282494, fax: 0233/282767, 
e-mail :  primariadumbra-
varosie@yahoo.com; Informatii 
generale privind obiectul inchi-
rierii: Inchirierea suprafetei de 
42,65 ha pasune (Lot 1 -23,63 
ha pasune -bovine, Lunca 
Bistritei, nr. cadastral: 53414; 
Lot 2 – 5,88 ha pasune – 
cabaline, Lunca Bistritei, nr. 
cadastral: 53417, Lot 3 – 13,14 
ha  pasune – ovine Bahrinul 
Mic, nr. cadastrale: 53419, 
53420, 53421, 53408, 53418, 
Procedura aplicata: licitatie 
deschisa; Informatii privind 

documentatia de atribuire: 
modalitatea  sau modalitatile 
prin care persoanele interesate 
pot intra in posesia unui exem-
plar al documentatiei  de atri-
buire: la sediul Primariei 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt; 
costul documentatiei  de atri-
buire este de 10 lei; garantia de 
participare -50 lei; Data  limita 
pentru solicitarea clarificarilor: 
06.06.2017, ora 10; Raspuns  la 
solicitare clarificari: 07.06.2017, 
ora 13; Informatii privind ofer-
tele: data limita de depunere a 
ofertelor: 12.06.2017,ora 10; 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:Primaria Dumbrava 
Rosie, str. Dumbravei nr. 68,cod 
postal 617185, jud. Neamt; 
Numarul de exemplare  in care 
trebuie depusa fiecare oferta: 1 
exemplar original; Data si locul 
la care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofer-
telor:  12.06.2017 ora 12, la 
sediul Primariei Comunei 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt; 
Denumirea, adresa,  instantei 
competente in solutionarea liti-
giilor aparute – Tribunalul 
Neamt, Sectia Contencios 
Administrativ; Data transmi-
terii anuntului de licitatie: 
30.05.2017. Primar, Catana 
Nicolae.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Musat Florentin Georgian. Il 
declar nul.

l Trăistaru Marius pierdut 
atestat transport marfă nr. 
0382379000. Îl declar nul.

l Subesemnatul Constantin 
Mihai in calitate de adminis-
trator al S.C Edda Food S.R.L 
declar pierdute toate autoriza-
tiile DSV (3.buc) pentru punc-
tele de lucru situate in incinta 
spitalului Municipal, Splaiul 
Independentei, nr. 169. Le 
declar nule. Una din aceste 
autorizati are nr.de inregistrare 
16399 din 04.02.2014 

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Matei Ion. O declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire anexa la Contract 
construire 687/1970, pe numele 
Dudus Ioan si Dudus Alexan-
drina. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Nasta Marian si Nasta Floricel. 
Declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
17.12.1974, pe numele Predoiu 
Ioan si Lucia Margareta. Il 
declar nul.

l PFA Banabic Paraschiva, 
CUI 30551257 Bistriţa, Andrei 
Mureşanu 3/A/1, pierdut certi-
ficat înregistrare. Îl declar nul.

l Pierdut carte de identitate, 
permis de conducere, Atestat 
transport marfă, Atestat ADR şi 
card tahograf aparţinând Sili-

a n o v i c i  I o n ,  t e l e f o n : 
0770.122.319. Se declară nule.

l SC Mavian Distribution 
SRL-D cu sediul in Bucuresti 
avand CUI 33203095, declar 
pierdut certificat de inregistrare. 
Il declar nul.

l S.C. Verighete S.M. S.R.L., cu 
sediul social în mun. Codlea, str. 
N. Bălcescu nr. 59, jud. Braşov, 
C . U . I .  R O 2 7 2 5 3 1 2 9 , 
J08/866/2010 declară pierdut 
certificat constatator privind 
deschidere punct de lucru în 
Bucureşti, Cal. 13 Septembrie, 
nr. 90, sector 5. Îl declarăm nul.

l S.C. Azuga-Miller Distribu-
tion S.R.L. cu sediul în Volun-
tari, bulevardul Pipera nr. 1/I, 
clădirea Admin D+P+M+4E, 
intrarea B, suprafaţa de 12 mp, 
et. 4, jud. Ilfov, J23/934/22014, 
C.U.I. 32993310, declară pier-
dute şi nule actele: -certificat de 
înregistrare seria B nr. 2897542; 
-cerrtificat constatator emis la 
data 28.03.2014 pentru sediu; 
-certificat constatator emis la 
28.03.2014 pentru activităţi 
desfăşurate la beneficiari.

l Declar pierdută legitimaţie 
student eliberată de Facultatea 
de Construcţii, Ingineria Insta-
laţiilor, din 2011, pe numele 
Krainea Ionuţ- Iulian.

l S.C. Luxury Leather S.R.L., 
C.U.I. 35385929, declară pierdut 
manualul de instrucţiuni al casei 
de marcat DATECS DP-25BT 
cu seria 22022836. 

l S.C. Casa Latină Events 
S.R.L., cu sediul Regina Elisa-
beta nr. 45, sector 5, C.U.I. RO 
32787042, J40/1722/13.02.2014, 
declară pierdut (nul) certificat de 
înregistrare seria B nr. 2880337.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC Iragri Ital Group SRL, garant ipotecar pentru 

debitorul SC Heavens Pig SRL - Stefănești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară Ford frigorifică, 

serie șasiu WF0UXXTPUAR61771, an fab. 2011, rulaj 64480 km, 

B-29-FXE, 73.200 lei; Autoutilitară Fiat Ducato frigorifică, serie 

șasiu ZFA 25000001614730, an fab. 2012, rulaj 86000 km, AG-

19-YLG, 35.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, 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. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 

Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 

250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 07.06.2017, ora 11:00:00, la sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 

0248.211511 - 3410.

A încetat din viaţă prietenul meu 
Col. Dr. ALEXANDRU POPA,           

eminent anestezist, cu care am    
colaborat peste 30 de ani şi de 

care mă leagă o prietenie 
veşnică.

Nu îl voi uita niciodată!
Gen. Prof. Dr. Ţintoiu IonGen. Prof. Dr. Ţintoiu Ion

Colectivul de Boli Cardiovasculare al    
Armatei anunţă cu durere decesul       

Col. Dr. POPA ALEXANDRU,                                   
eminent anestezist, creator de şcoală 

medicală şi fondator al spitalului nostru. 
Înmormântarea va avea loc la               

cimitirul din oraşul Moreni, la ora 14.00.
Condoleanţe familiei îndurerate! Condoleanţe familiei îndurerate! 

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 

licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 

Ialomița organizează pe data de 15.06.2017, ora 12.00, la sediul 

din municipiul Slobozia, Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, camera 609, 

licitație publică în vederea vânzării unui imobil intrat, potrivit legii, 

în proprietatea privată a statului. Imobilul este situat în localitatea 

Slobozia, județul Ialomița, cartier Bora și este compus din teren 

intravilan în suprafață de 152669 mp, teren extravilan în 

suprafață de 58209 mp și construcțiile edificate pe acestea, prețul 

de pornire al licitației fiind de 7.559.700,90 lei (preț cu TVA). Pasul 

de licitatie este de 5% din prețul de pornire a licitației. Condițiile 

de participare:conform HG 731/2007 republicată, cei interesați 

vor achita o garanție de participare licitație de 10% din prețul de 

pornire al licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 

2844936 deschis la Trezoreria Ploiești și vor depune documentele 

de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea 

sus menționată până la data de 14.06.2017, ora 16.00, la 

registratura A.J.F.P. Ialomița. Informații suplimentare se pot 

obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartiment Valorificare 

Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 609, telefon 0243.237140 - interior 

160.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 

cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 

Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC Royal Top Expediții SRL - Pitești, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [Ron, fără TVA]: Autotractor Scania R124, serie șasiu 

XLER4X20005100802, data primei înmatriculări 2004, km 

1534407, AG-11-WGX, 18472 lei; Semiremorcă DA frigorifică 

marca Mirofret trs - 3/2, serie șasiu VS9SA3NSA013689, data 

primei înmatriculări 1995, sarcină utilă max. autorizată 36000 kg, 

AG-88-BRO, 17566 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP 

Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria 

Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din 

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 

16.06.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. 

Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 

drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, 

mezanin 2, cam. 2, tel. 0248.211511 - 3410.


