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OFERTE SERVICIU
● Angajez angenţi securitate 
cu atestat, în zona Militari şi 
Calea Plevnei. 0736.376.237

● Vopsitor lacatus sudor 
Firma confectii metalice 
usoare angajam vopsitor in 
camp electrostatic, lacatus, 
sudor electric MIG-MAG. 
Zona Metrou Brancoveanu. 
Relatii la tel. 0726.102.308

● Cautam lucratori necalifi-
cati pentru depozite de logis-
t i ca  in  orase  mar i  d in 
Germania. Cerinte: -personal 
harnic, muncitor, capabil de 
munca fizica sustinuta; -jobul 
implica culegerea marfurilor 
de pe rafturi  (pick-by-voice, 
pick-by-display, pick-by-scan, 
MDE); -cunoașterea limbii 
germane nu este obligatorie, 
insa poate fi un avantaj. 
Oferim: -cazare; -contract de 
munca pe 12 luni cu posibili-
tate de prelungire; -venitul brut 
pe ora este de 8,84 Euro -10 
Euro; -ore suplimentare platite; 
- alte recompense. Pentru mai 
multe detalii ne puteti contacta 
la adresa de e-mail catalina.
olteanu@continuous-conne-
xions.de  sau numarul de 
telefon +4917663228331.- alte 
recompense- ore suplimentare 
platite

● Intertrade Bacău recrutează: 
Instalatori, Electricieni, Faian-
țari, Rigipsari pentru șantie-
rele- Germania. Activitatea 
principală: renovări băi în 
blocuri de locuințe. Salariul 
lunar compus este: 2.000Euro. 
Contract muncă înregistrat- 
ITM. Transport decontat. 
Cazare asigurată. Detalii: 
0755.66.11.11, office@dayjobs.
ro

● Strizo Sintetic angajează și 
pregătește muncitori în dome-
niul aplicării de pardoseli 
epoxidice! Oferim: -pachet 
salarial atractiv, -munca în 
șantiere, atât în ţară, cât și din 
străinătate, -contract de muncă 
pe termen lung, -cazare, diurnă 
și transport asigurate. Vă 
așteptăm CV-ul la adresa: 
office@strizo.ro sau detalii la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0741.978.624.

● SC Nuclear Inginery SRL, 
cu sediul în Str.Atomiștilor, 
nr.409, Oraș Măgurele, Jud.
Ilfov, telefon: 021.457.44.28, 
Fax: 021.457.59.94, angajează 
(pentru punct de lucru din Str.
Silvestru, nr.3, Sector 2, Bucu-
rești): Lucrător bucătărie 
(valabil și pentru lucrători 
străini)- perioadă determinată 
12 luni; Femeie de serviciu- 
perioadă nedeterminată. 
CV-urile se depun la sediul 
societăţii sau la adresa de 
e-mail: office@nuclearinginery.
eu până la data de 21.08.2017. 
Interviul va avea loc în data de 
25.08.2017, ora 9.00. 

● Orașul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, 

nr.67, judeţul Iași, organizează, 
conform prevederilor HG nr. 
286/2011, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a postului 
contractual vacant de consilier 
juridic II în cadrul Aparatului 
Permanent de Lucru al Consi-
liului Local oraș Tg. Frumos. 
Concursul va avea loc la sediul 
i n s t i t u ț i e i  î n  d a t a  d e 
24.08.2017, ora 10.00, probă 
scrisă, iar data și ora inter-
viului vor fi anunțate după 
proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune in 
termen de 10 zile lucrătoare  de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul 
comisiei de concurs, telefon 
0232/710.906, interior 105. 
Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011; Condiţii de studii: 
studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență în domeniul 
juridic; Condiţii de vechime: 
vechime în specialitatea studi-
ilor- 1 an. Alte informaţii pot fi 
obţinute la sediul sau de pe 
site-ul instituției www.primari-
atgfrumos.ro, la secţiunea 
„Anunţuri publice”,  “Concur-
suri”. 

● Liceul cu Program Sportiv 
Focșani, cu sediul în localitatea 
Focșani, str.1 Decembrie 1918, 
Nr.33, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, 
de: Pedagog școlar: -Numele 
funcţiei: Pedagog școlar, 1 post, 
conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
24.08.2017, ora 9.00, -Proba 
interviu în data de 28.08.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 
medii (liceu cu bacalaureat); 
-vechime (obligatoriu): 3 ani; 
-cunoștinţe de operare pe 
calculator. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Lice-
ului cu Program Sportiv 
Focșani. Relaţii suplimentare 
la sediul: Liceului cu Program 
Sportiv Focșani, persoană de 
contact :  Cernat Florica 
-secretar, telefon: 0237.215.150.

● Institutul Naţional de 
Gerontologie și Geriatrie „Ana 
Aslan” cu sediul în București, 
str.Căldărușani, nr.9, sector 1, 
București, Cod fiscal 4283333, 
în conformitate cu H.G.nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale, pe perioadă 
nedeterminată, cu respectarea 
prevederilor din Ordinul 
1470/2011: -1 post muncitor I 
fochist -Personal întreținere 
sediul central; calificare în 
specialitatea postului, vechime 

minim 9 ani în meserie, autori-
zație I.S.C.I.R. -1 post merce-
o l o g  I A ( M )  - B i r o u 
Aprovizionare-Transport 
sediul central; diplomă de 
bacalaureat, vechime minim 6 
ani și 6 luni în specialitate. 1 
post Şef birou gr.II Adminis-
trativ sediul Otopeni; diplomă 
de licență studii superioare de 
lungă durată, vechime minim 5 
ani în specialitate. -1 post 
economist specialist IA -Servi-
ciul de management al calității 
serviciilor medicale; diplomă 
de licență, studii superioare de 
lungă durată, vechime minim 6 
ani și 6 luni ani în specialitate, 
curs de pregătire în domeniul 
calităţii serviciilor medicale, 
recunoscut de Ministerul Sănă-
tăţii, organizat de Şcoala Naţi-
onală de Sănătate Publică, 
Management și Perfecţionare 
în Domeniul Sanitar București 
sau de Autoritatea Naţională 
pentru Calificări.  -1 post 
economist I -Serviciul de 
management al calității servici-
ilor medicale; diplomă de 
licență, studii superioare de 
lungă durată, vechime minim 3 
ani și 6 luni ani în specialitate, 
curs de pregătire în domeniul 
calităţii serviciilor medicale/
sau va urma un curs  recu-
noscut de Ministerul Sănătăţii, 
organizat de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Manage-
ment și Perfecţionare în Dome-
niul Sanitar București sau de 
Autoritatea Naţională pentru 
Calificări. -1 post auditor I 
-Compartiment audit; diplomă 
de licență, studii superioare de 
lungă durată, vechime minim 6 
ani și 6 luni în specialitate. 
Condițiile generale de ocupare 
a posturilor sunt prevăzute la 
art.3 din H.G.nr. 286/2011. 
Proba scrisă se va desfășura în 
data 23.08.2017, ora 10.00 și 
interviul în data 25.08.2017, 
ora 10.00, în Str.Căldărușani, 
nr.9, Sector 1, București. Dosa-
rele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 
din H.G. 286/2011 și se pot 
depune până la data de 
16.08.2017, ora 15.00, la sediul 
Institutului din Str. Căldăru-
șani, nr .9, Sector 1. Informa-
ţiile referitoare la organizarea 
și desfășurarea concursului, 
bibliografia și, după caz, tema-
tica, 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.

● Primăria Comunei Seleuș, 
judeţul Arad, organizează în 
perioada 31 august 2017 – 4 
septembrie 2017, concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată  a func-
ţiei publice de execuţie vacante 
de consilier, clasa I-a, grad 
profesional principal în cadrul 
Compartimentului Taxe și 
impozite locale al aparatului 
de specialitate al primarului 
Comunei Seleuș. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Seleuș în data de 31 

august 2017, ora 10:00 – proba 
scrisă și în data de 4 septem-
brie 2017, ora 10:00 – interviul. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Seleuș din localitatea Seleuș, 
nr. 200, judeţul Arad. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G.R. nr. 611/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999, (r2), cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: Studii 
necesare: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 
Condiţiile de participare, bibli-
ografia și conţinutul dosarului 
de concurs se afișează la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Seleuș și la numărul  
de telefon: 0257/329101.

● Direcţia Regională de Statis-
tică Călărași organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcţiilor  publice de 
execuţie vacante, conform art. 
49 din H.G. nr.611/2008, modi-
ficată și completată, astfel: 
Compartimentul de sinteză, 
statistică regională, sistem 
statistic teritorial și diseminare 
- 1 post de Consilier, clasa I, 
grad profesional superior. 
Condiţii de participare și de 
desfășurare a concursului: - 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. - studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - 
vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 9 ani. - 1 post 
de Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant. Condiţii 
de participare și de desfășurare 
a concursului: - Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și comple-
tările ulterioare. - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Compartimentul 
de resurse umane, contabili-
tate, securitate și sănatate in 
muncă; - 1 post de Inspector, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal. Condiţii de participare și 
de desfășurare a concursului: - 

Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. - studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - 
vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim5 ani. Dosarele 
de înscriere se depun la secre-
tariatul comisiei de concurs (la 
sediul D.R.S  Călarași, str. 
Progresului, nr.23, BL.B34, 
Et.2) până la data de 1.09.2017. 
Probele stabil ite pentru 
concurs: - proba scrisă - în data 
de 12.09.2017, ora 10.00; - 
in t e rv iu l  -  în  da ta  de 
14.09.2017, ora 10.00, ambele 
la sediul D.R.S Călărași. 
Relaţii suplimentare cu privire 
la bibliografie și alte date refe-
ritoare la desfăsurarea concur-
sului pot fi obţinute de la 
secretariatul comisiei de 
concurs (tel. 0342/401001, int 
110) și pe site-ul: www.calarasi.
insse.ro.

● Primăria comunei Rugi-
noasa, judeţul Iași, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant -Comparti-
mentul contabilitate, buget 
finanţe -Biroul economic din 
aparatul de specialitate al 
primarului comunei Rugi-
noasa, judeţul Iași. A.Probele 
stabilite pentru concurs: 
-selecţia de dosare; -probă 
scrisă; -interviu. B. Condiţii de 
desfășurare a concursului: 
-data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 
21.08.2017, ora 15.30; -data și 
ora organizării probei scrise: 
06.09.2017, ora 10.00; -locul 
organizării probei scrise: sediul 
Primăriei Comunei Ruginoasa 
din str. Unirii nr. 27, comuna 
Ruginoasa, judeţul Iași. C. 
Condiţii de participare la 
concurs: Condiţii generale: 
-conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiţii de studii și 
vechime: -Pentru funcţia 
publ ică  de  execuţ ie  de 
Inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul 
Compartimentului contabili-
tate, buget finanţe: -Vechime: -; 
-Studii: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: știinţelor 
economice. Alte condiţii speci-
fice prevăzute în fișa postului: 
-Cunoștinţe de operare calcu-
lator -nivel avansat (Word, 
Excel, Powerpoint); -abilităţi 
în folosirea mijloacelor de 
c o m u n i c a ţ i e  m o d e r n e 
(internet, e-mail, fax). D.Bibli-
ografia de concurs -conform 
anexei nr. 1 afișată la avizierul 
Primăriei Ruginoasa și pe 
site-ul instituţiei: www.prima-
ria-ruginoasa.ro.

CITAȚII  
● Pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu 
se af lă dosarul nr.11880/ 
318/2016 prin care numitul 
Mugoci Aurel Marius este 
chemat în judecată în data de 
11.09.2017 de către Murgoci 
Oana având ca obiect Divorţ.

DIVERSE  
● Primaria Orasului Novaci, 
Judetul Gorj, anunta elabo-
rarea primei versiuni  a 
planului: actualizare plan 
urbanistic general- Orasul 
Novaci - Judetul Gorj si 
declansarea etapei de inca-
drare pentru obtinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate 
realiza la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Gorj ,  str.  Uniri i ,  nr.76, 
Targu-Jiu, 210143, judetul 
Gorj si la sediul titularului, 
Primaria Orasului Novaci, 
judetul Gorj, cu sediul in 
orasul Novaci, str. Parangului, 
nr.79. Comentariile si sugestiile 
se vor transmite in scris la 
sed iu l  Agent i e i  pentru 
Protectia Mediului Gorj, in 
termen de 18 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului.

● Ministerul Energiei, cu 
sediul în Splaiul Independeței 
nr. 202E, sector 6, în calitate de 
titular al Cadrului Național de 
Politică pentru Dezvoltarea 
Pieței în ceea ce Privește 
Combustibili Alternativi în 
Sectorul Transporturilor și 
pentru Instalarea Infrastruc-
turii Relevante în România 
(Cadrul național) anunţă 
publicul interesat asupra elabo-
rarii primei versiuni a Cadrului 
Național potrivit cerintelor 
Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evalu-
ării de mediu pentru planuri și 
programe. Cadrul Național 
poate fi consultat pe site-ul 
http://energie.gov.ro și la sediul 
MinisteruluI Energiei din 
Splaiul Independenței nr. 
202E, sector 6, București 
telefon 021.407.99.11 de luni 
până vineri, între orele 9.00-
14.00. Comentariile și suges-
tiile publicului  se primesc la  
sediul Ministerului Energiei și 
la Ministerul Mediului  din  
Bdul Libertății  nr. 12 sector 5, 
București și pe următoarele 
adrese de e-mail comunicare@
energie.gov.ro și srp@mmediu.
ro în termen de 18 zile de la 
data publicării acestui anunț.

● Primaria Orasului Magurele, 
avand sediul in judetul Ilfov, 
oras Magurele, str.Calugareni, 
nr.2-4,  titular ai P.U.Z. - statie 
de epurare, in localitatea  
Magurele, sat Varteju, T111, 
P427/2, anunta publicul inte-
rest asupra depunerii solicitarii 
de obtinerea a Avizului Favo-
rabil al CJ Ilfov. Documentatia 
a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov, cu sediul in Bucuresti, 
sector 1, str.Gheorghe Manu, 
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nr. 18, tel. 021.212.56.93, in 
termen de 12 zile calendaristice 
de la data publicarii anuntului, 
incepand cu 31.07.2017.

● I, Nitesh Jaiswal, S/O Mr.
OM Prakash Jaiswal, born on 
12th October 1982, passport 
number H8601598, R/O E-39 
Dharamsala Road, Mughal-
sarai, Chandauli, U.P., Pin 
Code - 232101, India, have 
changed my name to Nitesh 
Kumar Preoteasa-Jaiswal for 
all future purposes. 

● Oraşul Ungheni, cu sediul în 
localitatea Ungheni, str. Princi-
pală, nr. 357, județul Mureş, 
cod poştal: 547605, cod fiscal: 
4323322, tel/fax: 0265.328.212/ 
0 2 6 5 . 3 2 8 . 1 1 2 ,  e - m a i l : 
ungheni@cjmures.ro.  În 
conformitate cu Legea nr. 
350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Pentru a putea 
participa la procedura privind 
atribuirea contractului de 
finanțare nerambursabilă, soli-
citanții trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial- asociații 
or i  fundați i  const i tuite 
conform legii sau culte religi-
oase recunoscute conform legii. 
Data limită pentru depunerea 
proiectelor este de 31.08.2017, 
ora 14:00. Selecţia publică de 
proiecte şi evaluare în vederea 
atribuirii contractelor de finan-
țări nerambursabile în anul 
2017, de la bugetul local va 
avea loc în data de 01.09.2017, 
ora 10:00, pentru domeniile: 
-Susţinere programe, proiecte 
şi acţiuni culturale -suma 
totală: 50.000 lei; -Susţinere 
acţiuni sportive de utilitate 
publică -suma totală: 110.000 
lei. Bugetul total alocat pentru 
domeniile menţionate este de 
160.000 lei, aprobat prin Hotă-
rârea Consi l iului  Local 
Ungheni nr.22/2017. Docu-
mentația pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerii de 
proiect şi informații suplimen-
tare se pot obține de la 
Primăria Oraşului Ungheni, 
str. Principală, nr. 357, județul 
Mureş, tel/fax: 0265.328.212 / 
0265-328.112, 
e-mail: ungheni@cjmures.ro, 
site-ul: http://www.primariaun-
gheni.ro. Programul anual al 
finanțării nerambursabile a 
fost publicat în Monitorul 
Oficial -Partea a VI-a nr.106/09 
iunie 2017.

● SC Ikea Romania SA, 
t i t u l a r  a l  p r o i e c t u l u i 
"Construire centru cu func-
ţiuni comerciale, servicii, 
birouri şi alte funcţiuni 
complementare, cu regim de 
înălţime maxim P+2, precum 
şi anexe tehnice, amenajare 
alei auto/pietonale şi locuri de 
parcare, accese carosabile/
pietonale, spaţii verzi, amena-
jare organizare de şantier, 
împrejmuire provizorie, siste-
matizare verticală teren şi 
amenajare împrejmuire", 
anunţă publicul interesat 

asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Bucu-
reşti, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul 
"Construire centru cu func-
ţiuni comerciale, servicii, 
birouri şi alte funcţiuni 
complementare, cu regim de 
înălţime maxim P+2, precum 
şi anexe tehnice, amenajare 
alei auto/pietonale şi locuri de 
parcare, accese carosabile/
pietonale, spaţii verzi, amena-
jare organizare de şantier, 
împrejmuire provizorie, siste-
matizare verticală teren şi 
amenajare împrejmuire" 
propus a fi amplasat în Bucu-
reşti, sector 3, Bdul.Theodor 
Pallady, nr.57, Drumul Balta 
Arin, nr.32-36 şi nr.38-40. 
Proiectul deciziei de încadrare 
şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
APM Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni până vineri, între 
orele 9:00-12:00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
www.apmb.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la 
data de 05.08.2017.

SOMAȚII  
● Aducem la cunostinta celor 
interesati cererea formulata de 
reclamanta Consiliul Local AL 
UAT Comuna Sacalaz in 
contradictoriu cu paratul 
Burghart Nicolae avand ca 
obiect uzucapiune asupra cotei 
de 1/1 parte asupra imobilului 
casa situat in localitatea 
Sacalaz, nr. 403/a, inscris in CF 
nr. 404520 (166) Sacalaz, nr. 
top 337-338/b, daca in termen 
de o luna de la publicarea 
acestei somatiuni nu se face 
opozitie de cei interesati, 
instanta va pasi la judecarea 
cauzei.

LICITAȚII  
● Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 6906/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C Pico 
Plus S.R.L., J5/2612/2005, 
CUI: 18258070 scoate la 
vânzare prin licitație publică 
Teren Intravilan (suprafață 
totală 10.500 mp), compus din 
2 loturi alăturate în suprafață 
de suprafața 7.875 mp înscris 
in CF 167145 Oradea, nr. cad. 
167145 respectiv în suprafața 
2.625 mp înscris in CF 50833 
Borş, nr. cad. 50833, preț de 
pornire de 87.000,00 EUR plus 
TVA. Licitația va avea loc în 
data de 04.08.2017 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită lici-
tația se va relua în data de 
1 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v 
18.08.2017 la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui 
să achiziționeze un caiet de 
sarcini în valoare de 500 lei ce 

va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de partici-
pare la licitație se depune la 
sediul lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data 
licitației publice. Informații 
suplimentare se pot obține de 
la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

● Anunț Primăria comunei 
Bîrnova, Iaşi, anunță pentru 
publicarea în ziar în data de 
31.07.2017 Primăria Bîrnova 
organizează în data de 
31.08.2017, ora 16:00, la sediul 
Primăriei comunei Bîrnova, 
din satul Bîrnova, str. N. Titu-
lescu, nr.10, comuna Bîrnova, 
județul Iaşi, licitație publică 
deschisă cu oferta în plic 
închis, pentru închiriere supra-
fețe de teren a câte 3mp/fiecare 
aparținând domeniul public al 
comunei Bîrnova, în vederea 
amplasării de panori publici-
tare, pe următoarele: -strada 
Sf. Ilie nr.88, -strada Sf. Ilie nr. 
98, -strada Sf. Ap. Petru 
nr.67(izvor Mazlîc), -strada Sf. 
Maria intersecția cu str. 
Doamna Elena Cuza,-strada 
Sf. Maria intersecția cu str. 
Constantin Brâncoveanu, 
-strada Colina Păunului inter-
secția cu strada Sf. Ap. Petru şi 
Pavel, -strada Sf. Maria inter-
secția cu strada Alexandru 
Bădărău, -strada Dafina 
Doamna intersecția cu strada 
Rareş Vodă. Valoarea minimă 
de deschidere a licitației 
publice este de 10 lei/ mp/ lună 
-taxa folosință teren, la care se 
adaugă 3% din valoarea 
cuprinsă în contractul de 
publicitate. Caietul de sarcini 
se ridică de la sediul Primăriei 
Bîrnova cel târziu la data de 
25.08.2017, ora 12:00. Docu-
mentele şi cererea de partici-
pare se depun la registratura 
primăriei Bîrnova până cel 
târziu în data de 28.08.2017, 
ora 15:00.

● Primăria Municipiului 
Piatra Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice deschise 
pentru: delegarea  de gestiune 
prin concesiune a serviciului 
public de administrare, întreți-
nere şi exploatare a Băii 
Comunale din municipiul 
Piatra Neamț. 1. Denumirea şi 
sediul autorității administrației 
publice: Primaria Piatra 
Neamț, cod fiscal 2612790, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra 
Neamț, telefon 0233/218991; 
fax 0233/215374; 2. Procedura 
aplicată pentru atribuirea 
contractului concesiune a 
serviciului public de adminis-
trare, întreținere şi exploatare  
a Băii Comunale din munici-
piul Piatra Neamț: licitație 
publică deschisă 3. a)Obținerea 
unui exemplar din documen-
tația pentru eliberarea ofertei 
se poate face  la sediul Primă-
riei Piatra Neamț, str. Ștefan 
cel Mare nr. 6-8, registratură – 
Serviciul Patrimoniu, Autori-
zări şi Transport; b) costul şi 
condițiile de plată pentru obți-

nerea  acestui exemplar- costul 
unui exemplar din documen-
tație este de 1000 lei. Plata  se 
poate face direct  la casieria  
Primăriei Piatra Neamț din str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8 sau în 
contul Primăriei Piatra Neamț 
RO82TREZ4915006XXX 
000150 deschis la Trezoreria 
municipiului Piatra Neamt; 4. 
a) Termenul de depunere a 
ofertelor: 24.08.2017 ora 16,30. 
b) Adresa la care trebuie trans-
mise: Primăria Piatra Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, 
registratură – Serviciul Patri-
moniu, Autorizări şi Transport; 
5. Perioada de valabilitate a 
ofertelor: 120 de zile. 6. Data , 
ora şi locul  deschiderii ofer-
telor: 25.08.2017, ora 14,00 la 
sediul Primăriei Piatra Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr.6-8.

● Penitenciarul Bistriţa cu 
sediul în Bistriţa, str. Tărpiului, 
nr.22, organizează licitaţie 
publică cu strigare în data de 
31.08.2017, ora 12,30, pentru 
vânzarea a 3 (trei) Autospecia-
lizate. Autovehiculele pot fi 
văzute la sediul unităţii. La 
licitaţie poate participa orice 
persoană fizică sau juridică 
care va depune, până la data 
de 28.08.2017, ora 12.00, docu-
mentele solicitate în caietul de 

sarcini. Preţurile de pornire 
sunt următoarele: 14.303,63 lei 
pentru Autospecializata AM 
16215  F  (BN-01-LDB) ; 
25.395,55 lei pentru  Autospe-
cializata CIG 16215 F/ATD 
(BN-03-DGP); 19.057,22 lei 
pentru  Autospecializata 
R o m a n  1 8 2 6 0  F L 
(BN-08-ANP). Preţurile nu 
conţin TVA. Garanţia de parti-
cipare este stabilită în cuantum 
de 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei, pentru fiecare autos-
pecializată. În caz de neadju-
decare licitaţia se va repeta în 
z i l e le  de  08 .09 .2017  ş i 
16.09.2017. Caietul de sarcini, 
informaţiile privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiei 
precum şi alte informaţii se pot 
obţine la sediul unităţii sau la 
telefon 0263.238.175, fax 0263. 
234.439, email pbistrita@anp.
gov.ro. 

● Subscrisa  S.C. Piese Auto 
Bella S.R.L. -in procedura 
generala a falimentului cu 
sediul social în Oraviţa, str. 
Zona Gării, bl. D2, sc.B, et.4, 
ap.13, jud. Caraş-Severin, 
Număr de ordine în registrul 
comerţului J11/245/2011, CUI 
28390388 vă face cunoscut 
faptul ca în data de 10.08.2017, 
ora 11.00 va avea loc la sediul 

lichidatorului judiciar din 
Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, 
licitaţia publică cu strigare 
privind vânzarea următoarelor 
bunuri aparţinând debitoarei: 
-120 buc anvelope auto second 
hand la preţul 100% conform 
raportului  de evaluare, 
respectiv 50 lei/buc +TVA. 
Valoare totală 6.000 lei +TVA. 
-163 buc anvelope auto second 
hand la preţul 100% conform 
raportului  de evaluare, 
respectiv 50 lei/buc +TVA. 
Valoare totală 8.150lei +TVA. 
În cazul în care bunurile scoase 
la licitaţie nu se vând la data 
stabilită următoarele licitaţii 
vor avea loc în data de 
24.08.2017,01.09.2017, 
15.09.2017,29.09.2017 ora 
10.00 la sediul lichidatorului 
judiciar, la acelaşi preţ. Caietul 
de sarcini se poate achiziţiona 
de la sediul  lichidatorului judi-
ciar la valoarea  de 100 lei. 
Înscrierea la licitaţie şi achiziţi-
onarea caietului de sarcini se 
poate face în fiecare zi de luni 
până vineri cu excepţia zilei în 
care are loc licitaţia. Garanţia 
de participare la licitaţie este 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 

ANUNȚURI
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● Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
şi Asociaţii S.P.R.L., scoate la 
vânzare: -Mijloace fixe de 
carmangerie; Preţul de pornire 
al licitaţiei este diminuat cu 
60% faţă de valoarea stabilită 
în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte 
exclusiv TVA. Participanţii la 
licitaţie vor trebui să achiziţio-
neze până la data şi ora licita-
ţiei Caietul de Sarcini.  Preţul 
Caietului de sarcini reprezintă 
1% din valoarea bunurilor 
pentru care se licitează şi va fi 
achitat în numerar pe seama 
lichidatorului judiciar. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul 
nr. RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank-Suc. 
Iuliu Maniu, cel târziu până la 
data şi ora şedinţei de licitaţie, 
a garanţiei de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei pentru 
fiecare bun pentru care se lici-
tează. Preţul Caietului de 
sarcini poate fi achitat în 
contul lichidatorului judiciar 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK –Sucur-
sala Dorobanţi sau în numerar 
la sediul ales al acestuia din 
Bucureşti str. Buzeşti nr.71, 
et.5, sector 1. Listele cu bunu-
rile scoase la licitaţie poate fi 
obţinută de la lichidatorul 
judiciar. Prima şedinţă de lici-
taţie va avea loc în data de 
08.08.2017 ora 14.00. Dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedinţe de licitaţie vor avea loc 
în data de:  18.08.2017, 
22 .08 .2017,  29 .08 .2017, 
05 .09 .2017,  12 .09 .2017, 
19 .09 .2017,  26 .09 .2017, 
03.10.2017 si 10.10.2017  ora 
14.00, preţul de pornire rămâ-
nând acelaşi. Toate şedinţele de 
licitaţii se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, cam.502-505, sector 
1, Bucureşti. Pentru relaţii 
suplimentare sunaţi la tel.: 

021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com. 

● Lichidatorul judiciar 
desemnat de Curtea de Apel 
Ploiesti pentru debitoarea SC 
Rio Bucovina Distribution 
SRL, Angelo Cosmin Florian, 
vinde, conform HAGC din 
data de 28.07.2017, prin lici-
tatie publica cu strigare in data 
de 03.08.2017, orele 11,00, la 
sediul presedintelui comite-
tului creditorilor, din Buzau, 
str Ostrovului bl. A1 sc A et 1, 
ap. 8, jud. Buzau, imobilul 
(teren liber intravilan) situat in 
oras Otopeni, str. Drumul Garii 
Odai, jud. Ilfov, zona cadas-
trala 7, parcela 113, lot, 8/2, in 
suprafata de 19.999,77 mp, la 
cel mai mare pret oferit dar nu 
mai putin de 30 Euro/mp. 
Pentru inscrierea la licitatie se 
percepe o taxa de participare 
de 15,000.00 lei si o garantie de 
15% din valoarea bunului 
licitat. Garantia de participare 
se depune de catre persoanele 
interesate prin file CEC avali-
zate, bilet la ordin sau ordin de 
plata vizat de banca la lichi-
dator,  pana la  data  de 
02.08.2017,orele 13.00. Taxa de 
participare nu se restituie. 
Garantia de participare nu se 
restituie persoanei declarate 
castigatoare  care in termen de 
30 zile de la adjudecare nu 
achita integral pretul. Licita-
tiile se vor relua in fiecare zi de 
joi, in aceleasi conditii. Relatii 
la telefon 0727846668, email: 
refalexstar.sprl@yahoo.com.

● Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Racoviţa 
-Consiliul Local Racoviţa, cu 
sediul în comuna Racoviţa, 
strada Calea Custura nr.53, 
telefon/fax: 0239.698.725/ 
0239.698.791, CUI 4342839, 
repetă, în condiţiile H.G.nr. 
841/1995 privind procedurile 
de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţi-
nând instituţiilor publice şi în 
baza prevederilor art.123 din 

Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republi-
cată, vânzarea prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare a 
40100kg materiale feroase 
provenite din mijloacelor fixe 
casate din inventarul primă-
riei, la preţul de 0.64Lei/kg/
pachet. Pot participa la lici-
taţie persoane fizice sau juri-
dice, române sau străine, care 
au ca obiect de activitate 
demontarea (dezasamblarea) 
maşinilor şi echipamentelor 
scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor şi fac 
dovada achitării, prin chitanţă 
sau ordin de plată pentru: 
caietul de sarcini -50Lei şi 
garanţiei  de participare 
-268Lei. Persoanele interesate 
pot procura documentaţia de 
atribuire de la sediul Primăriei 
comunei Racoviţa. Data 
limită pentru solicitarea clari-
ficărilor referitoare la docu-
mentaţia de atribuire este 
12.08.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi depuse la Secretariatul 
Primăriei Racoviţa, judeţul 
Brăila, până cel târziu în data 
de 15.08.2017, ora 16.00. 
Numărul de exemplare în care 
se depune oferta -1 exemplar. 
Plicul exterior al ofertei va 
purta menţiunea numelui, 
adresa şi nr.de telefon al ofer-
tantului. Licitaţia se va desfă-
şura la sediul Primăriei com.
Racoviţa, sala de şedinţe, în 
data de 18.08.2017, ora 10.00. 
Data transmiterii anunţului 
de licitaţie în vederea publi-
cării -25.07.2017.

● Compania Energopetrol 
SA, societate in reorganizare, 
prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde 
prin licitatie publica, teren in 
suprafata de aproximativ 
1.603 mp, situat în Campina, 
Str. Industriei, nr. 3 bis, 
Judeţul Prahova (Incinta 
F.A.C.C.) ,  impreuna cu 
constructia C6 (C8), baraca 
din tabla, partial deteriorata, 
la pretul de 40 euro/mp, fara 
TVA, respectiv 64.120 euro, 
fara TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 
04.08.2017, ora 14:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este 

reprogramata pentru data de 
11 .08 .2017 ,  18 .08 .2017 , 
25 .08 .2017 ,  01 .09 .2017 , 
08 .09 .2017 ,  15 .09 .2017 , 
22 .09 .2017 ,  29 .09 .2017 , 
06 .10 .2017 ,  13 .10 .2017 , 
20.10.2017, 27.10.2017,  la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul 
administratorului judiciar 
insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
sediul administratorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 32, Judetul 
Prahova, la numerele de 
telefon 0761.132.931/07444.42
5.340/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. 

● Banipor S.R.L., societate in 
reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, scoate la vanzare prin 
licitatie publica, proprietatea 
imobiliare situata in Locali-
tatea Targsoru Vechi, Sat 
Strejnicu, Str. Stadionului, nr. 
31, Judetul Prahova, compusa 
din teren in suprafata totala 
de 668 mp, Tarlaua 25,  
P a r c e l a  C c 1 0 6 1 / 1 ,  
Constructia C1 – abator, in 
suprafata construita de 234 
mp si suprafata utila de 
201,40 mp, nr. cadastral 
126-C1 si  Constructia C3 – 
m a g a z i e ,  i n  s u p r a f a t a 
construita de 13,78 mp si 
suprafata utila de 13,04 mp 
nr. cadastral 126-C3, la pretul 
total de 261.892 lei (valoarea 
nu contine TVA), dupa cum 
urmeaza: - Constructia C1 – 
abator = 190.616 lei fara TVA; 
- Constructia C3 – magazie = 
4.276 lei fara TVA; - Teren in 
suprafata totala de 668 mp  = 
6 7 . 0 0 0  l e i  f a r a  T VA .  
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 
sediul administratorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Judetul 
Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 

0728.485.605/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatiile se vor organiza 
in data de 09.08.2017 ora 
12:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata 
pentru data de 23.08.2017, 
06 .09 .2017 ,  20 .09 .2017 , 
04 .10 .2017 ,  18 .10 .2017 , 
01 .11 .2017 ,  14 .11 .2017 , 
29 .11 .2017 ,  13 .12 .2017 , 
03 .01 .2018 ,  17 .01 .2018 , 
31 .01 .2018 ,  14 .02 .2018 , 
28.02.2018.

● Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr .
Tr. Severin, str.I.C.Brătianu, 
n r. 1 1 A ,  j u d . M e h e d i n ţ i , 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de fali-
ment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehe-
dinţi, prin lichidator judiciar 
societățile profesionale de 
insolvență asociate prin 
contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare urmatoarele bunuri 
imobile af late in garantia 
creditroului Tonescu Finance 
SaRL cu rangul I la pretul 
aprobat conform hotararii 
adunarii creditorilor din data 
de 12.07.2017:  - Teren extra-
vi lan s i tuat  în  comuna 
Ghiroda, str.Calea Lugojului 
jud.Timiş, CF 400834(CF 
vechi – 4606), nr. cadastru 
A428/9/2, suprafața: 10.000 
mp; teren intravilan situat în 
comuna Ghiroda, str.Calea 
Lugojului, județul Timiş, CF 
400009(CF vechi – 20272), nr. 
cadastru A428/1/1, suprafață: 
15.000 mp, la pretul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a t i e i  d e 
405.000,00 euro. Valorile nu 
contin TVA. Pretul se va plati 
in lei la cursul BNR din ziua 
plății.  Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise 
anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a 
procedur i i  de  fa l iment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 
insolvență nr.9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de  10.08.2017 orele 
13:oo.  Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consem-
narea, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licita-
ţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini in suma de 500 lei 
cu cel putin 2 ore inainte de 
ora de incepere a licitatiei 
publice. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr.Tr.Severin, 
s u b  n r . 
RO54BRDE260SV4289386 
2600. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la şedinţa de 
l ic i taţ ie  la  termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 

Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege.
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x 
0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.
com, site: www.consultant-in-
solventa.ro sau la sediul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi. Lichidator judi-
ciar asociat, Consultant Insol-
vență SPRL, prin ec. Emil 
Popescu Yna Consulting 
SPRL, prin ec. Motoi Gogu

PIERDERI  
● Societatea Mad Production 
S.R.L. cu sediul social în  
Cluj-Napoca, strada Pădurii, 
Nr. FN, apartament 4, județul 
Cluj, având CUI 29191235, şi 
număr de ordine în registrul 
comerțului J12/2490/06.10.2011, 
declar pierdut certificat consta-
tator emis de Oficiul Național 
al Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Cluj, al 
sediului principal din munici-
piul Cluj-Napoca, strada 
Pădurii, Nr. FN, apartament 4, 
județul Cluj. Il declar nul. 

● Pierdut atestat pregatire 
profesionala transport agaba-
ritic, eliberat de ARR Vâlcea, 
pe numele Moga Ion Dumitru. 
Se declară nul. 

● Pierdut foaie matricola 
anexata la diploma de absol-
vire a cursurilor Academiei 
Militare Tehnice, Facultatea de 
Electronica si Informatica, 
specializarea Radiolelectronica 
de Radiolocatie, pe numele de 
Asanache Razvan, eliberata in 
anul 1990. Declar nula. 

● Pierdut atestat taxi pe 
numele Bobolan Marian emis 
de ARR Craiova. Îl declar nul.

● Pierdut atestat taxi pe 
numele Bărbăscu Gheorghe, 
eliberat de ARR, pe data de 
10.04.2009. Se declară nul.

● PIERDUT CERTIFICAT 
ÎNMATRICULARE NR. 
1 2 2 2 5 / 2 0 0 6  P E N T R U 
AMBARCAŢIUNEA 
SOLCIO GALASSIA CU 
MOTOR TIP MERCURY 40 
PT4S EMIS DE CĂPITANIA 
PORTULUI SULINA PE 
NUMELE: STANCU D. 
EMILIAN. 

● Pierdut certificat de înregis-
trare fiscală nr. 20892848, Cab. 
Av. Stroe Maria, emis de Minis-
terul Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională de Adminis-
traţie Fiscală, în 2007.

● Pierdut certificat de înmatri-
culare şi talonul autoturis-
mului Rover tip 45 1.8i, cu 
numărul de înmatriculare 
B-42-EUR, eliberate pe numele 
Şomăcescu Iulian.

MFP - Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finan-

țelor Publice Ploiești. Admi-

nistrația Județeană a Finan-

țelor Publice Prahova. S.F.O. 

Slănic anunță organizarea 

licitație, la sediul din strada 23 

August nr. 13, oraș Slănic, 

județul Prahova, privind vân-

zarea în data de 22 august 

2017, ora 12.00, a următoa-

relor bunuri mobile: - Autotu-

rism Opel T98 Combi, an 

fabricație 2001, benzină/GPL, 

prețul de pornire al licitației 

este de 5.010 lei exclusiv TVA; 

- Autoutilitară Volkswagen 

70XOD, an fabricație 1993, 

motorină, prețul de pornire al 

licitației este 5.112 lei exclusiv 

TVA. Anuntul nr. 6689 din 28 

iulie 2017 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la pri-

mărie și pe site ANAF (licita-

ții). Pentru date suplimentare 

privind condițiile de partici-

pare și actele necesare la 

depunerea ofertelor puteți 

apela nr. de telefon 0244. 

240976.

MFP - Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finan-

țelor Publice Ploiești. Admi-

nistrația Județeană a Finan-

țelor Publice Prahova. S.F.O. 

Slănic anunță organizarea 

licitație, la sediul din strada 23 

August nr. 13, oraș Slănic, 

județul Prahova, privind vân-

zarea în data de 22 august 

2017, ora 10.00, a următoa-

relor bunuri imobile: - Teren 

categoria curți construcții în 

suprafață de 629 m.p. și casă 

de locuit situată pe acest 

teren, cu regim de înălțime 

P+M, situate în orașul Slănic, 

strada Walter Maracineanu, 

nr. 9, județul Prahova, preț de 

pornire al licitației 90.918 lei 

(exclusiv TVA). Anunțul nr. 

6687 din 28.07.2017 poate fi 

consultat la sediul organului 

fiscal, la primărie și pe site 

ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile 

de participare și actele nece-

sare la depunerea ofertelor 

puteți apela nr. de telefon 

0244.240976.

MFP - Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finan-

țelor Publice Ploiești. Admi-

nistrația Județeană a Finan-

țelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 

Argeș. Anunță anularea lici-

tației publice din data de 

03/08/2017 prin care se pro-

punea valorificarea bunurilor 

care aparțin SC Oddi Cesare 

2007 SRL - Albești, deoarece 

debitorul a achitat integral 

obligațiile pentru care s-a in-

stituit sechestrul. Relații supli-

mentare se pot afla de la se-

diul Serviciului Fiscal Munici-

pal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722159.




