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OFERTE SERVICIU
l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECURI-
TATE ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
ATESTAT.  RELAŢII  LA 
TELEFON: 0785.285.972.

l Locuri muncă Anglia cu salarii 
mari. Te duci doar cu bani de 
buzunar! Fără comision. Telefon: 
0766.271.608, 0044.7376.095.546 
-Operator Marian.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk

l Comuna Sicheviţa, judeţul 
Caraş-Severin, cu sediul în locali-
tatea Sicheviţa, str.-, nr.396, 
judeţul Caraş-Severin, organi-
zează, în conformitate cu preve-
derile HG nr.286/2011, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale vacante de referent, gradul 
I, 1 post. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data 
de 27.04.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 28.04.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească urmatoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: 
minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la 
sediul Comunei Sicheviţa, 
telefon: 0255.545.188.

l Comuna Sicheviţa, judeţul 
Caraş-Severin, cu sediul în locali-
tatea Sicheviţa, str-, nr.396, 
judeţul Caraş-Severin, organi-
zează, în conformitate cu preve-
derile HG nr.286/2011, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei contrac-
tuale vacante de muncitor cali-
ficat I (mecanic utilaje), 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scr isă  în  data  de 
03.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 04.05.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: şcoală profesio-
nală sau curs de calificare; 
-vechime în specialitate: minim 9 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimen-
tare la sediul Comunei Sicheviţa, 
telefon: 0255.545.188. 

l Primăria Comunei Valea 
Călugărească, judeţul Prahova, 
organizează concurs de ocupare 
pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de execuție 
vacante de: 1 post -Inspector de 
specialitate II -în cadrul Servi-
ciului Contabilitate Fiscal Finan-
c i a r  - C o m p a r t i m e n t 
Contabilitate -conf.HG 286/2011. 
Condiţiile specifice: -studii supe-
rioare de specialitate (ştiinţe 
economice) absolvite cu diplomă 
de licenţă; -condiţii vechime: 
minim 1 an. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Valea Călugărească, 
după cum urmează: -19 aprilie 
2017: termenul de depunere a 
dosarelor; -24 aprilie 2017 
-selecţia dosarelor; -27 aprilie 
2017 -proba scrisă, ora 10.00; -02 
mai 2017 -interviul, ora 10.00. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0244.235.444; 0764.967.077; 
Compartiment resurse umane 
-Viorica Mocanu.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: Asistent 
medical debutant- un post la 
secţia Medicină Internă, studii 
şcoală postliceală, vechimea în 
specialitate nu este necesară, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 20 aprilie 
2017, ora 10.00; -proba practică 
în data de 20 aprilie 2017, ora 
13.00; -proba interviu în data de 
20 aprilie 2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -îndeplineşte 
condiţiile de studii; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 11 aprilie 2017, 
ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str. Spitalului, 
nr.4. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: 
Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860,  int.19,  fax: 
0256.320.039.

l Comuna Devesel organizează 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție, vacantă, de Consilier 

clasa I, grad principal din cadrul 
Compartimentului Achiziţii 
publice la sediul Primariei 
Comunei Devesel: -proba scrisă: 
05.05.2017, ora 10.00;  -interviul: 
08.05.2017, ora 10.00. Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiinţelor 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Comunei 
Devesel. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Devesel şi la nr. de 
telefon 0252/707111.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului cu 
sediul în strada Şoseaua Naţio-
nală Vaslui–Iaşi nr.1, Vaslui, 
organizează concurs de recrutare 
în data de  19.04.2017 – proba 
scrisă  în vederea ocupării unui 
post contractual de execuție 
temporar vacant după cum 
urmează: 1. Infirmier/ă – 1 post 
la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru Persoane cu 
Handicap din cadrul Comple-
xului de Servicii Comunitare 
pentru Adulți Huşi; Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 5 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui. 
Dosarul de înscriere trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
H.G.R nr.286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
pe site-ul şi la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui. Relații 

suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Vaslui şi la nr.de telefon: 
0235/315138,  int. 1110.

l Consiliul Judeţean Suceava 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuţie temporar vacantă de 
inspector de specialitate gradul 
IA (1/2 normă) la Biroul adminis-
trativ din cadrul Serviciului 
logistic al Direcţiei organizare. 
Concursul se organizează la 
sediul Consiliului Judeţean 
Suceava, în data de 20.04.2017, 
orele 10.00, proba scrisă. Inter-
viul va avea loc într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. I.
Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.3 din Regu-
lamentu l -  cadru  pr iv ind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. II.Condi-
ţiile specifice: -studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechimea în specialitatea 
studiilor absolvite: minimum 4 
ani şi 6 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial partea a-III-a, la sediul 
Consiliului Judeţean Suceava din 
str. Ştefan cel Mare nr.36. Relaţii 
suplimentare cu privire la conţi-
nutul dosarului, bibliografie, etc. 
se pot obţine de la: -avizierul  
instituţiei; -secretarul comisiei, 
tel. 0230.210.148 -interior 106. 

l Institutul de Chimie Macro-
moleculară “Petru Poni” Iaşi 
organizează concurs de ocupare a 
2 (două) posturi contractual 
vacante de Asistent fizică şi 
chimie- cod COR 311116 (Tehni-
cian-membru în echipa de imple-
m e n t a r e ) ,  p e  p e r i o a d ă 
determinată, în cadrul proiec-
tului “Polimeri coordinativi 
poroşi noi cu liganzi organici de 
dimensiuni variabile pentru 
stocarea gazelor. Acronim: 
P O C P O L I G ”  ( P _ 3 7 _ 7 0 7 /
contract nr.67/08.09.2016, cod 
SMIS 104810); Competiția 
POC-A1-A1.1.4-E-2015. Normă 
de lucru (nr. ore/lună): 85 ore/
lună (4 ore/zi). Documente obli-
gatorii pentru constituirea dosa-
rului de concurs sunt cele 
prevazute de HG 286/2011 
pentru aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale.  Dosarele de 
concurs se depun la la sediul 
Institutului, Biroul personal-re-
surse umane în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Condiţiile 
generale pentru ocuparea postu-
rilor sunt: 1.deţinerea cetăţeniei 
române, a cetăţenilor altor state 
membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
a domiciliului în România; 2.
cunoaşterea limbii române, scris 
şi vorbit; 3.are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; 4.deţinerea capacităţii 
depline de exerciţiu; 5.deţinerea 
unei stări de sănătate corespun-
zătoare postului, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; 6.îndepli-
neşte condițiile de studii şi după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 7.
persoana care doreşte să candi-
deze trebuie să nu fi fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea postului, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiții speci-
fice necesare pentru ocuparea 
posturilor: candidații sa fie absol-
venți de studii medii/superioare, 
să cunoască limba engleză nivel 
mediu; pentru un (1) post: să fie 
familiarizat cu tehnicile de purifi-
care compuşi noi obtinuţi; pentru 
al doilea post: să fie familiarizat 
cu pregătirea probelor pentru 
caracterizare morfologică, efec-
tuarea de analize utilizând spec-
troscopie fotoelectronică de raze 
X-XPS.; candidatul trebuie să fie 
motivat şi creativ, cu abilități 
avansate de comunicare şi de 
lucru în echipă; nu necesită 
vechime. Calendarul desfăşurării 
concursului: 1.Data analiza dosa-
relor: 20.04.2017. 2.Data afişării 
rezultatelor analizei dosarelor pe 
site-ul institutului: 21.04.2017, 
ora 12.00. 3.Contestațiile se 
d e p u n  p â n ă  l a  d a t a  d e 
22.04.2017, ora 12.00. 4.Data 
probă orală: 27.04.2017, ora 10.00 
(probă unică). 5.Data afişării 
rezultatelor pe site-ul institutului: 
27.04.2017, ora 16.00. 6.Contesta-
țiile se depun până la data de 
28.04.2017, ora 16.00. 7.Afişarea 
rezultatelor finale pe site-ul insti-
tutului: 02.05.2017, ora 12.00. 
Detalii privind condiţiile speci-
fice, sau relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse 
umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară ”Petru 
P o n i ”  d i n  I a ş i ,  t e l e f o n 
0232/260332, interior 168, email: 
balan.catalina@icmpp.ro 

l Anunţ privind organizarea 
concursurilor/examenelor de 
încadrare a 23 posturi de 
personal civil contractual, 
vacante, cu atribuţii de execuţie. 
Unitatea Militară 02574 Bucu-
reşti organizează, în conformitate 
cu prevederile Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României 
nr. 286 din 31.03.2011, cu modifi-

cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a următoa-
relor posturi de personal civil 
contractual, cu atribuţii de 
execuţie, astfel: -la Unitatea Mili-
tară 02574 Bucureşti: -1 post de 
analist II/S, în biroul tehnologia 
informaţiei din Serviciul comuni-
caţii şi informatică, prevăzut cu 
studii superioare de licenţă, fiind 
necesar absolvirea unei instituţii 
de învăţământ superior acredi-
tată sau autorizată, cu diplomă 
de licenţă în domeniul tehnologia 
informaţiilor sau  comunicaţii şi 
cunoştinţe în utilizarea pache-
tului Microsoft Office, HTML, 
PHP, MYSQL, CSS, cu o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
6 luni. -1 post de referent IA/M, 
în microstructura arhivă din 
Secţia secretariat şi relaţii 
publice, prevăzut cu studii medii, 
fiind necesar absolvirea liceului 
cu diplomă de bacalaureat şi 
cunoştinţe de utilizare a calcula-
torului pachetul Microsoft Office, 
aplicaţiilor WEB (Internet 
Explorer, Qutlook) şi produselor 
antivirus, cu o vechime în muncă 
şi în specialitatea studiilor absol-
vite de minim 6 ani şi 6 luni.  -1 
post de referent II/M, în Biroul 
management carieră personal 
militar din Secţia personal şi 
mobilizare, prevăzut cu studii 
medii, fiind necesar absolvirea 
liceului cu diplomă de bacalau-
reat şi cursului de inspector 
resurse umane/similar, cu o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
6 luni. Obligatoriu să fi desfă-
şurat minim 6 luni activitate 
profesională în domeniul resur-
selor umane; -la Ansamblul 
artistic al armatei: -1 post de 
maestru lumini -sunet debutant, 
la secţiunea tehnicieni, fiind 
necesar absolvirea învăţămân-
tului general obligatoriu şi studii 
de formare/perfecţionare profesi-
onală cu atestat sau certificat de 
absolvire, pentru ocupaţia de 
maestru sunet şi/sau lumini. Nu 
se stabilesc condiţii privind  
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor absolvite; 
-la Centrul de cazare -tranzit şi 
reprezentare al Ministerului 
Apărării Naţionale: -1 post de 
funcţionar/M, în microstructura 
recepţie a centrului, prevăzut cu 
studii medii, fiind necesar absol-
virea liceului cu diplomă de 
bacalaureat, cu atestat sau certi-
ficat de competenţă în domeniul 
turism sau recepţioner hotel şi o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
6 luni. Obligatoriu să fi desfă-
şurat minim 6 luni activitate 
profesională în domeniul turism 
sau recepţie hotel. -2 posturi de 
muncitor calificat III (cofetar 
-patiser), în laboratorul de cofe-
tărie -patiserie, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare profesională în 
meseria de cofetar sau patiser şi o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
3 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate profesio-
nală în meseria de cofetar sau 
patiser. -1 post de muncitor cali-
ficat IV (spălător textile), la 
spălătoria şi curăţătoria chimică, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de califi-
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care profesională în meseria de 
spălător textile şi/sau curăţitor 
chimic. Nu se stabilesc condiţii 
privind  vechimea în muncă şi/
sau în specialitatea studiilor 
absolvite. -1 post de muncitor 
calificat III (instalator), la grupa 
1 administrativă şi deservire din 
Formaţia administrativă şi de 
deservire, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare profesională în 
meseria de instalator şi o vechime 
în muncă şi în specialitatea studi-
ilor absolvite de minim 3 ani. 
Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate profesio-
nală în meseria de instalator. -1 
post de muncitor necalificat I, în 
microstructura bucătărie a 
Complexului militar de reprezen-
tare al Ministerului Apărării 
Naţionale, fiind necesar absol-
virea învăţământului general 
obligatoriu. Nu se stabilesc 
condiţii privind  vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea 
studiilor absolvite. -1 post de 
muncitor calificat III (ospătar), la 
Căminul militar „Olăneşti”, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de califi-
care profesională în meseria de 
ospătar sau chelner şi o vechime 
în muncă şi în specialitatea studi-
ilor absolvite de minim 3 ani. 
Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate profesio-
nală în meseria de ospătar sau 
chelner. -1 post de paznic, la 
Căminul militar „Olăneşti”, fiind 
necesar absolvirea învăţămân-
tului general obligatoriu şi atestat 
de agent de pază, aflat în termen 
de valabilitate. Nu se stabilesc 
condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau specialitatea studi-
ilor absolvite. -1 post de îngrijitor, 
la Căminul militar „Olăneşti”, 
fiind necesar absolvirea învăţă-
mântului general obligatoriu. Nu 
se stabilesc condiţii privind  
vechimea în muncă şi/sau în 
specialitatea studiilor absolvite; 
- la Complexul mil itar de 
instruire, reprezentare şi tranzit 
"Litoral": -1 post de muncitor 
calificat I (instalator), la grupa 
întreţinere construcţii şi instalaţii 
din Formaţia întreţinere corp 
clădiri, prevăzut cu studii gene-
rale sau profesionale şi certificat 
de calificare profesională în 
meseria de instalator şi o vechime 
în muncă şi în specialitatea studi-
ilor absolvite de minim 9 ani. 
Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 9 ani activitate profesio-

nală în meseria de instalator. -1 
post de muncitor calificat II 
(zugrav), la grupa întreţinere 
corp clădiri şi centrală telefonică 
din Căminul militar nr. 2 
„Eforie”, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare profesională în 
meseria de zugrav şi o vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 6 ani. Obliga-
toriu să fi desfăşurat minim 6 ani 
activitate profesională în meseria 
de zugrav; -la Complexul militar 
de instruire, reprezentare şi 
tranzit "Munte": -1 post de 
muncitor calificat III (fochist), la 
grupa întreţinere centrala 
termică din Căminul militar 
„Sinaia”, prevăzut cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare profesională în 
meseria de fochist şi autorizaţie 
de fochist pentru cazane de apă 
caldă şi cazane de abur de joasă 
presiune, eliberată de ISCIR, 
aflată în termen de valabilitate, 
cu o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite 
de minim 3 ani. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 3 ani activitate 
profesională în meseria de 
fochist. -2 posturi de muncitor 
calificat III (fochist), la grupa 
întreţinere centrala termică din 
Căminul militar „Intim”, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale şi certificat de califi-
care profesională în meseria de 
fochist şi autorizaţie de fochist 
pentru cazane de apă caldă şi 
cazane de abur de joasă presiune, 
eliberată de ISCIR, af lată în 
termen de valabilitate, cu o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
3 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate profesio-
nală în meseria de fochist. -1 post 
de muncitor calificat III (electri-
cian), la microstructura personal 
administrativ din Căminul 
militar „Intim”, prevăzut cu 
studii generale sau profesionale şi 
certificat de calificare profesio-
nală în meseria de electrician, cu 
o vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
3 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate profesio-
nală în meseria de electrician. -1 
post de îngrijitor, la microstruc-
tura personal administrativ din 
Căminul militar „Intim”, fiind 
necesar absolvirea învăţămân-
tului general obligatoriu. Nu se 
stabi lesc condiţ i i  privind 
vechimea în muncă şi/sau specia-

litatea studiilor absolvite; -la 
Formaţiunea de hrănire: -1 post 
de muncitor cal if icat  III 
(bucătar), la formaţia de hrănire 
nr. 1, prevăzut cu studii generale 
sau profesionale şi certificat de 
calificare de bucătar, fiind nece-
sară o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite 
de minim 3 ani. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 3 ani activitate 
în profesia de bucătar. -2 posturi 
de muncitor  cal if icat  III 
(bucătar),  la formaţia de 
protocol, prevăzute cu studii 
generale sau profesionale şi certi-
ficat de calificare de bucătar, fiind 
necesară o vechime în muncă şi 
în specialitatea studiilor absolvite 
de minim 3 ani. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 3 ani activitate 
în profesia de bucătar. Data 
-limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 
19.04.2017 ora 14.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 02574 Bucureşti 
din B-dul. Drumul Taberei, 
nr.7B, sector 6. Tipul probelor de 
concurs/examen, data şi ora 
desfăşurării acestora: -pentru 
toate posturile de: referent, func-
ţionar şi paznic, candidaţii vor 
susţine: -proba scrisă în data de: 
27.04.2017, ora 11.00; -interviul 
în data de: 04.05.2017, ora 11.00. 
-pentru toate posturile de: 
analist, muncitor calificat, îngri-
jitor, muncitor necalificat şi 
maestru lumini -sunet, candidaţii 
vor susţine:  -proba practică în 
data de: 27.04.2017, ora 11.00; 
-interviul în data de: 04.05.2017, 
ora 11.00. Probele de concurs/
examen se desfăşoară, astfel: 
-pentru posturile de la Unitatea 
Militară 02574 Bucureşti , 
Complexul militar de instruire, 
reprezentare şi tranzit "Munte", 
Complexul militar de instruire, 
reprezentare şi tranzit "Litoral" şi  
Formaţia de protocol a Formaţi-
unii de hrănire, la sediul din 
B-dul. Drumul Taberei, nr.7B, 
Bucureşti, sector 6; -pentru 
posturile de la Ansamblul artistic 
al armatei, la sediul din B-dul. 
Iuliu Maniu, nr.13, Bucureşti, 
sector 6; -pentru posturile de la 
Centrul de cazare -tranzit şi 
reprezentare al Ministerului 
Apărării Naţionale, inclusiv 
p e n t r u  C ă m i n u l  m i l i t a r 
„Olăneşti”, la sediul din Aleea 
Haiducului, nr.5-7, Bucureşti, 
sector 6; -pentru posturile de la 
Formaţia de hrănire nr.1 a 
Formaţiunii de hrănire la sediul 

din str. Izvor, nr.110, Bucureşti, 
sector 5. Persoanele de contact, 
care asigură secretariatul comisi-
ilor de concurs/examen sunt: 
p.c.c. Ilie Viorica şi p.c.c. Ungu-
r e a n u  N i c o l e t a ,  t e l e f o n 
021.319.58.58, int. 2217 şi 2244. 
Condiţiile generale şi specifice 
pentru ocuparea posturilor, bibli-
ografia şi tematica de concurs se 
pot obţine la sediul Unităţii Mili-
tare 02574 Bucureşti, din B-dul. 
Drumul Taberei, nr.7B, sector 6, 
pe portalul posturi.gov.ro, pe 
pagina de internet smg.mapn.ro/
cli/index.html sau la secretariatul 
comisiilor de concurs.

CITAȚII  
l Pârâtul Petruţ Ioan este citat 
la Judecătoria Bălceşti, jud.
Vâlcea, în dos.nr.1403/185/2016, 
la 25.04.2017

l Dosarul civil nr. 2228/55/2017 
aflat pe rolul Judecatoriei Arad 
se afla in curs de solutionare, 
actiunea civila are ca reclamanti 
pe Miklos Petru-Pavel, Miklos 
Irina si Blosz Margareta, avand 
ca obiect dobandirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului situat in locali-
tatea Turnu, nr. 302, jud.Arad.

l Covaci Iuliu si sotia Covaci 
Adela sunt citati pe data de 
20.04.2017 la Tribunalul Cluj in 
dos. nr. 4306/328/2013 in calitate 
de parati.

l Numitul Dărău Dan Petru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Timişoara, Str.Mareşal Al.
Averescu, nr.59, sc .A, et.3, ap.13, 
Jud.Timiş, este citat (chemat) în 
data de 25 Aprilie 2017, Ora 
09:00, la Judecătoria Timişoara, 
cu sediul în Timişoara, Str.P-ţa 
Ţepeş Vodă, nr.2, Jud.Timiş, 
Completul c13c, camera Sala 
326, în calitate de pârât în 
dosarul nr.31296/325/2016, 
pentru cauza divorț, reclamanta 
fiind Dărău (fostă Bronț) Cris-
tina Maria.

DIVERSE  
l Coanda Dorel, Coanda Elena, 
proprietari ai terenurilor situate 
în Popeşti-Leordeni, tarla 55/4, 
parcele 3, 55, nr. cadastral 3651 şi 
3193, în suprafaţă cumulată de 
1005mp, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a Avizului Favorabil 

pentru documentaţia PUZ- 
„Introducere în intravilan în 
vederea construirii de locuinţe 
individuale P+1E+M”. Docu-
mentaţia a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Judeţean 
Ilfov la data 29.03.2017. Obser-
vaţii/comentarii se primesc în 
scris la Direcţia Urbanism din 
cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 
str.Ghe.Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021.212.56.93) în termen de 
15 zile de la publicarea prezen-
tului anunţ.

l Sea Romania SRL anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
Construire Hală depozitare 
profile metalice, propus a fi 
amplasat în şos.Olteniţei nr.225 
(fost şos.Olteniţei nr.181), 
Popeşti-Leordeni, jud.Ilfov. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenţiei  pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, str.Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, Bucureşti şi 
la sediul SEA Romania S.R.L., 
str.Progresului nr.110-116, sector 
5, Bucureşti.

l Munteanu Constantin-Că-
talin, avand domiciliul  in oras 
Voluntari,  str.Erou Dumi-
tru-Chivu, nr.44, vila.J,  titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locu-
inte P+1E+M, functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
utilitati, amplasat in localitatea 
Berceni, judetul Ilfov, Tarla.5, 
Parcela.18/8/11, anunta publicul 
interesat interesat asupra Deci-
ziei etapei de incadrare luata in  
cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 
23.11.2016, 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 
s e d i u l  A . P . M . I l f o v 
(tel.021/430.15.23) in termen de 
10.zile calendaristice de la publi-
carea anuntului.

l Dumitru Gheorghe, avand 
domiciliul in comuna Berceni, 
judetul Ilfov, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii, utili-
tati, amplasat in localitatea 
Berceni, judetul Ilfov, Tarla.9, 
Parcela.28/4,  anunta publicul 

interesat interesat asupra Deci-
ziei  etapei de incadrare luata in 
cadrul sedintei Comitetului 
Special constituit din data de 
23.11.2016, 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 
s e d i u l  A . P . M . I l f o v 
(tel.021/430.15.23) in termen de 
10.zile calendaristice de la  publi-
carea  anuntului.

l SC Ekol Inter Parc  SRL,  cu 
sediul social in localitatea 
Nadlac, Calea Aradului nr.1 
judet Arad, CUI 31992510, 
J02/764/2013,  mail dacian.
b a d e s c u @ g m a i l . c o m  t e l 
0746/566.330, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu pentru acti-
vitati de “Intretinerea si repa-
rarea autovehiculelor”  –  
spalatorie auto CAEN 4520 , 
activitati ce se desfasoara la 
punctul de lucru situat in Arad, 
str. Cocorilor nr. 73, judet Arad,  
avand ca principalele faze ale 
procesului tehnologic: aprovizio-
nare cu solutii pentru spalat si 
curatat auto, spalat exterior si 
interior auto etc. Masurile de 
protectie a factorilor de mediu 
sunt: Apa: Nu este cazul; Aer: Nu 
este cazul; Sol: Platforma beto-
nata; Gestiunea deseurilor : 
Pubele. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Muresului FN, COD 
310132, telefon 0257/280.331 fax 
0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

l 1.Autoritatea contractantă: 
Municipiul Aiud, cod fiscal: 
4613636, localitatea Aiud, str.
Cuza Vodă, nr.1, 515200, judeţul 
Alba, telefon: 0258.861.310, fax: 
0258.861.280, e-mail: office@
aiud.ro. 2.Reglementări legale 
privind acordarea de finanţare 
n e r a m b u r s a b i l ă :  L e g e a 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 3.Dome-
niile pentru care se acordă finan-
ţare nerambursabilă de la bugetul 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. 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 Secami 

SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 

TVA]: Fripteoză gogoși, 550 lei; Aparat multifuncțional GT Touch, 

2 cuve, 1.400 lei; Aparat Granita Frodty Dream, 3 cuve, 1.650 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 

deschis la Trezoreria Mioveni, precum și celelalte documente 

specificate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 

până în ziua de 03/05/2017, ora 14:00. Licitația va avea loc în 

data de 04/05/2017, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. 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 SFO Mioveni, tel. 0248.260665. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni 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 Miu - Mit 

Servicom SRL - Țițești, după cum urmează: Denumire, Valoare 

[lei, fără TVA]; Cabina de vopsitorie -uscare - Saico Italia, 20 575 

lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru  

bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650 

deschis la Trezoreria Mioveni, precum și celelalte documente 

specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat, 

până în ziua de 09.05.2017, ora 14.00. Licitația va avea loc în data 

de 10.05.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. 

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 Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Info 

Superexpert - Mioveni, după cum urmează: Denumire: Opel 

Kombi, seria șasiu WOTGF3548045197, nr. înmatric. AG 67 MIO, 

an fabricație 2004. Valoare [Ron, fără TVA]: 6.998 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 

scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 

din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 

contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 

Mioveni, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 

18/04/2017, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 

19/04/2017, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, 

relații la tel. 0248260665.
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local al Municipiului Aiud în 
anul 2017 sunt: a)culte religioase; 
b)activităţi sportive. 4.Obiectivul 
general: Sprijinirea sectorului 
nonprofit în desfăşurarea unor 
activităţi care să contribuie la 
realizarea unor acţiuni sau 
programe de interes public la 
nivelul municipiului Aiud. 5.
Suma totală alocată de la bugetul 
local al Municipiului Aiud şi 
aprobată pentru anul 2017 este 
de 180.000Lei, repartizarea aces-
teia pe domenii fiind următoarea: 
a)culte religioase- 80.000Lei; b)
activităţi sportive- 100.000Lei. 
6.Durata de implementare a 
proiectelor: anul 2017. 7.Solici-
tanţii trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice fără 
scop patrimonial- asociaţii ori 
fundaţii constituite conform 
legii- sau culte religioase recunos-
cute conform legii. 8.Regula-
m e n t u l  p r i v i n d  r e g i m u l 
finanţărilor nerambursabile de la 
bugetul local al Municipiului 
Aiud şi documentaţia de solici-
tare a finanţării nerambursabile, 
precum şi informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la Biroul 
Comunicare şi Relaţii Publice 
din cadrul Primăriei munici-
piului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
515200, judeţul Alba, telefon: 
0258.861.310 şi de pe site-ul insti-
tuţiei: www.aiud.ro. 9.Solicitanţii 
vor putea depune propunerile de 
proiecte cu documentaţiile prevă-
zute în Regulamentul privind 
regimul finanţărilor nerambursa-
bile de la bugetul local al Munici-
piului Aiud, la registratura 
Primăriei Municipiului Aiud, str.
Cuza Vodă, nr.1, 515200, judeţul 
Alba, începând cu data de 
19.04.2017 şi până la data de 
19.05.2017, ora 14.00. 10.Docu-
mentaţia de solicitare a finanţării 
va fi întocmită în limba română 
şi se va depune într-un singur 
exemplar, original, în dosar de 
încopciat, având un opis pe care 
va fi specificat numele aplican-
tului, conţinutul dosarului, 
numărul de file pentru fiecare 
document în parte şi în total 
numărul de file conţinut, fiecare 
pagină a dosarului fiind numero-
tată, precum şi în format elec-
tronic (pe suport magnetic) la 
registratura Primăriei Munici-
piului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
515200, judeţul Alba. 11.Solici-
tantul de finanţare nerambursa-
bilă trebuie să facă dovada 

capacităţii de cofinanţare, în 
procent de minimum 10% din 
valoarea totală a finanţării. 
12.Evaluarea şi selecţia proiec-
telor în vederea obţinerii finan-
ţării nerambursabile vor avea loc 
î n  p e r i o a d a  2 2 . 0 5 . 2 0 1 7 - 
02.06.2017 şi se vor face de către 
Comisia de evaluare şi selecţio-
nare a proiectelor ce vor beneficia 
de finanţare nerambursabilă de 
la bugetul local, numită prin 
Hotărârea Consiliului Local 
nr.63/23.03.2017. 13.Criteriile pe 
baza cărora se atribuie contractul 
de finanţare nerambursabilă 
sunt: A.Criterii generale: a)
programele şi proiectele sunt de 
interes public local; b)este dove-
dită capacitatea organizatorică şi 
funcţională a beneficiarului 
finanţării prin: experienţa în 
domeniul administrării altor 
programe şi proiecte similare, 
căile şi modalităţile de identifi-
care a beneficiarilor proiectului 
(cetăţenii, comunitatea), capaci-
tatea resurselor umane de a 
asigura desfăşurarea progra-
mului sau proiectului la nivelul 
propus, experienţă de colaborare, 
parteneriat cu autorităţile 
publice, cu alte organizaţii guver-
namentale şi neguvernamentale 
din ţară şi din străinătate, după 
caz, precizarea proiectelor desfă-
şurate în anul calendaristic ante-
rior şi gradul de realizare a 
acestora, indicarea surselor de 
finanţare ale proiectului. B.
Criterii specifice: Criterii de 
evaluare; Punctaj maxim: 1.Rele-
vanţă şi coerenţă; 30. 1.1.Cât de 
convingător este descrisă 
problema abordată?; 5. 1.2.Cât 
de relevante sunt obiectivele 
proiectului în raport cu problema 
descrisă? (Obiective SMART 
unde S-specific, M-măsurabil, 
A-posibil de atins, R-realist, 
T-definit în timp); 10. 1.3.Cât de 
clar definit şi strategic este 
grupul/grupurile-ţintă?; 5. 1.4.În 
ce măsură proiectul conţine 
elemente specifice care adaugă 
valoare (ex.soluţii inovatoare, 
modele de aplicare în practică, 
continuarea unei tradiţii etc); 5. 
1.5.În ce măsură tema proiectului 
se încadrează în priorităţile de 
dezvoltare locală stabilite de 
către Consiliul Local?; 5. 2.Meto-
dologie; 25. 2.1.Cât de necesare, 
coerente şi realiste între ele sunt 
activităţile propuse în cadrul 
proiectului?; 5. 2.2.Cât de clar şi 

realist este calendarul activită-
ţilor?; 5. 2.3.Cât de coerente sunt 
activităţile propuse cu obiectivele 
proiectului? (Coerenţă -obiective, 
activităţi, rezultate, impact 
asupra grupului-ţintă şi al comu-
nităţii); 5. 2.4.Cât de coerente 
sunt rezultatele prognozate ale 
proiectului cu activităţile 
propuse?; 5. 2.5.Cât de relevant 
este nivelul de implicare al parte-
nerilor în proiect?; 5. 3.Durabili-
tate; 15. 3.1.În ce măsură 
proiectul va avea un impact 
durabil asupra grupului/grupuri-
lor-ţintă?; 5. 3.2.În ce măsură 
activităţile proiectului vor putea 
fi continuate şi după încheierea 
acestei finanţări?; 5. 3.3.În ce 
măsură proiectul conţine poten-
ţiale efecte multiplicatoare? 
(devine model pentru alte 
proiecte); 5. 4.Buget şi eficaci-
tatea costurilor; 20. 4.1.În ce 
măsură bugetul este clar, realist şi 
detaliat pe capitole de cheltuieli?; 
10. 4.2.În ce măsură sunt nece-
sare cheltuielile estimate în 
raport cu activităţile propuse 
pentru implementarea proiec-
tului?; 10. 5.Capacitate manage-
r ia lă ;  10 .  5 .1 .Exper ienţa 
managerială a aplicantului în 
domeniul respectiv; 3. 5.2.Cunoş-
tinţe de specialitate ale aplican-
tului (cunoaşterea problemelor 
vizate); 3. 5.3.Capacitatea mana-
gerială a aplicantului (abilitatea 
de a gestiona bugetul proiec-
tului); 4. Punctaj maxim; 100.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. Vegras S.A., cu sediul în 
oraşul Bragadiru, şos. Alexan-
driei, nr.145, judeţul Ilfov, înre-
gistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J23/790/2002, C.U.I. RO 
481320, convoacă prin prezenta, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
08.05.2017, ora 10.00 la sediul 
societăţii. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a 
Acţionarilor: 1.Aprobarea situa-
ţiilor financiare ale Societăţii 
pentru anul financiar 2016. 2. 
Prelungirea mandatului de 
Administrator, membru al 
Consiliului de Administraţie al 
societăţii a dl. Issa Kassem ALI, 
pentru un mandat de 4 ani. 
3.Prezentarea şi aprobarea hotă-
rârilor luate în Deciziile Consi-
liului de Administraţie al S.C. 

Vegras S.A. în sedinţele din 
15.06.2016 şi 01.12.2016. 4.
Diverse. Dacă nu se întruneşte 
cvorumul necesar în cadrul 
primei Adunări Generale Ordi-
nare a Acţionarilor, cea de a 
doua adunare se va desfăşura în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de 
zi, în data de 09.05.2017, ora 10.

l Administratorul Unic al 
INCAF S.A. Ploiesti convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a 
A c t i o n a r i l o r  i n  d a t a  d e 
05.05.2017, orele 12,00, la adresa 
din Ploiesti, str. Laboratorului 
nr.15A, cladirea C1, etaj 1, 
biroul nr.9, judetul Prahova, 
pentru toti actionarii inregistrati 
in Registrul Actionarilor la sfar-
situl zilei de 14.04.2017. Daca 
A.G.O.A. nu va fi statutara la 
data de mai sus, se fixeaza si se 
considera convocata o a doua 
A.G.O.A.  pentru data de 
06.05.2017, orele 12,00, in 
acelasi loc. Informatii suplimen-
tare la sediul INCAF SA, 
Ploiesti, str. Laboratorului 
nr.15A, cladirea C1, etaj 1, 
biroul nr.9, judetul Prahova, nr. 
tel. 0244/535351, in ziua de joi, 
intre orele 11,00 – 13,00.

l Convocare Consiliul de 
Administraţie al S.C. Telecon-
structia S.A. cu sediul situat în 
Bucureşti, sector 6, str. Fanului 
nr. 3, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor din 
S.C. Teleconstructia S.A., în 
data de 10 mai 2017, ora 10:30, 
care va avea loc la sediul socie-
tăţii din str. Fanului nr. 3, sector 
6, Bucureşti. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Discutarea, apro-
barea şi/ sau modificarea situaţi-
ilor financiare pentru anul 2016, 
pe baza rapoartelor prezentate 
de Consiliul de Administraţie şi 
Auditorul financiar (bilanţ 
contabil, contul de profit şi pier-
dere, Situaţia fluxului de trezo-
rerie,  Situaţia capitalului 
propriu, Note explicative). 2. 
Aprobarea Bugetului de Venituri 
şi Cheltuieli pe anul 2017. 3. 
Diverse. Toate documentele pot 
fi consultate la sediul societăţii 
din Bucureşti, str. Fanului, nr. 3, 
sector 6, tel. 021/434.16.01. Dacă 
şedinţa nu se va putea ţine la 
data anunţată, aceasta va avea 
loc în data de 11 mai 2017, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

l In temeiul Legii nr. 31/1990, in 
conformitate cu actul constitutlv 
al societatii, Consiliul de Admi-
nistratie al S.C. Mobila SA, cu 
sediul in Municipiul Birlad, str. 
G-ral Cerchez nr. 10, nr inregis-
trare ONRC J/37/38/1994, CIF 
R O  5 1 1 6 9 8 8 ,  c o n v o a c a : 
Adunarea Generala Extraordi-
nara a Actionarilor si Adunarea 
Ordinara a Actionarilor,la sediul 
societătii in data de 05.05.2017, 
astfel: - de la ora 08.00  Adunarea 
Generala Extraordinara, - de la 
ora 15:00  Adunarea Generala 
Ordinara, pentru toti actionarii 
înscrisi în Registrul Actionarilor 
tinut de Registrul Independent 
Transilvania la  data de referinta 
15aprilie 2017, la sediul societatii. 
In cazul in care la datele mentio-
nate mai sus nu se intrunesc 
conditiile de validitate /cvorumu-
rile de prezenta, se fixeaza in 
temeiul art. 118 din Legea nr. 
31/1990 cea de-a doua Adunare 
Generala Extraordinara a Actio-
narilor, respectiv cea de-a doua 
Adunare Generala Ordinara a 
Actionarilor ale societatii pentru 
data de     6 mai 2017, de la 
ora    08.00  pentru  Adunarea 
Generala Ordinara, respectiv de 
la ora 15.00 pentru Adunarea 
Generala Extraordinara, dupa 
caz, in acelaşi loc si cu aceleasi 
ordini de zi si aceeasi data de 
referinta. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor. 1. Numirea 
ca cenzor independent a doamnei 
Alina Florina Arghirescu. 2. 
Numirea unui nou director ca 
urmare a expirarii mandatului 
doamnei Tapu Ortanta. 3. Apro-
barea, modificarea si actualizarea 
actului constitutiv al societatii,ca 
urmare a retragerii de la tranzac-
tionare de pe BVB-Piata Radaq a 
actiunilor emise de Mobila SA si 
a radierii acestora din evidenta 
Autoritatii de Supraveghere 
Financiară,cu consecinta dobân-
dirii caracterului de societate pe 
actiuni de tip închis, cu capital 
integral privat,administrarea 
societatii in sistem unitar si orice 
alte modificari aprobate de 
adunarea generala extraordinara 
a actionarilor. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor 1. Raportul Admi-
nistratorului privind rezultatele 
financiare pe 2016; 2. Aprobarea 
bilantului contabil si a contului 
de profit si pierderi, precum si 
repartizarea profitului afferent 
anului 2016; 3. Raportul comisiei 
de cenzori; 4. Aprobarea pregra-
mului de investitii pe 2017; 5. 
Aprobarea bugetului de venituri 
si cheltuieli pe anul 2017; La 
Adunarile Generale sunt indrep-
tatiti sa participe si isi pot exer-
cita dreptul de vot numai 
actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor Societatii la Data de 
Referinta, conform prevederilor 
legale si ale Actului Constitutiv, 
personal (sau prin reprezentantii 
legali) sau prin reprezentant, pe 
baza de Procura speciala. Procu-
rile speciale pot fi ridicate de la 
sediul societatii incepand cu data 
convocarii si vor putea fi expe-
diate spre inregistrare la sediul 
societatii cu confirmare de 
primire, cu cel putin 48 de ore 
inaintea adunarii, in plic inchis 
cu mentiunea” Vot prin cores-
pondentă pentru  AGEA  si 
AGOA 5.05.2017-6.05.2017. 

Documentele privind problemele 
incluse in ordinea de zi a Aduna-
rilor Generale pot fi consultate la 
sediul societatii incepand cu data 
convocar i i .  Documente le 
aferente sedintelor, inclusiv 
propunerile de hotarare si procu-
rile speciale pot fi obtinute de la 
sediul societatii,tel. 0235417190. 
Presedinte C.A.: Gherache Doina

LICITAȚII  
l SC Oniro SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor 
mobile af late in patrimoniul 
societății. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
13.08.2015, pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţiile vor avea loc 
p e  d a t a  d e  1 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 0 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
18.05.2017,  23.05.2017 s i 
30.05.2017, orele 13.00 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l Teatrul Naţional „Vasile Alec-
sandri” Iaşi, cu sediul în str.
Agatha Bârsescu, nr.18, conform 
HG 841/1995, anunţă organi-
zarea unei licitaţii pentru 
vânzarea unui microbuz LDV 
Convoy 2.5D, an de fabricaţie 
1999, sursă de energie: motorină, 
culoarea roşu-met, număr locuri: 
16. Licitaţia bunului, cu preţul de 
pornire de 4.000Lei, va avea loc 
în data de 4 mai 2017, ora 10.00, 
la sediul instituţiei din str.Agatha 
Bârsescu, nr.18, Iaşi. Documen-
tele de participare, cerere de 
participare şi copie de pe certifi-
catul de înmatriculare la Regis-
trul comerţului şi codul fiscal, 
pentru persoanele juridice, sau 
actul de identitate pentru persoa-
nele fizice se depun până la data 
de 25 aprilie 2017. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va relua 
în data de 18 mai 2017, ora 10.00, 
şi 25 mai 2017, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0232.254.500. 

l Anunţ:   În urma hotă-
rârii adoptată în data 31.03. 2017 
de către Consiliul Local al 
Comunei Berevoeşti, jud. Argeş, 
în data de 2.05.2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei din comuna 
Berevoeşti, sat Berevoeşti, strada 
Principală, nr.773, va fi organi-
zată licitatie publica deschisă cu 
strigare pentru concesionarea a 
36.51 ha izlaz Erja - păşune din 
domneiul public al comunei 
Berevoeşti. Solicitanţii vor 
depune  documentele necesare 
participării la licitaţie până la 
data de 25.04.2017, ora 16.00, la 
sediul insituţiei. Documentatia 
necesară participării la licitaţie se 
poate obţine începând cu data de 
10.04.2017 până pe data de 
13.04.2017, între orele 09:00-
13:00, de la sediul Primăriei 
Berevoeşti. Informaţii suplimen-
tare la tel/fax 0248-572030.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni 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 Select 

Belfomar SRL - Bălilești, după cum urmează: Denumire, Valoare 

[lei, fără TVA]; Autoutilitară Dacia Logan, serie motor D043901, 

serie șasiu UU1FSD1K537733127, an fabricație 2007, nr. 

înmatriculare AG 90 MFB, 4 287 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO69TREZ0495067XXX014650 deschis la Trezoreria Mioveni, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 11.04.2017, ora 14.00. Licitația va 

avea loc în data de 12.04.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni 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 

Ștefăniță & Alina SRL - Mioveni, după cum urmează: 

Denumire,Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Kia Besta, serie 

șasiu KNETA242206114795, serie motor 172462, an fabricație 

1997, nr. înmatriculare AG75FAN, 4 747 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO69TREZ0495067XXX014650 deschis la Trezoreria Mioveni, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 25.04.2017, ora 14.00. Licitația va 

avea loc în data de 26.04.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.
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Singer Appliances SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din 
data de 06.11.2014, pronuntata 
in Dosar nr. 1610/93/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov, Sectia 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurile mobile aflate 
in proprietatea Singer Appli-
ances SRL constand in aparate 
electronice si electrocasnice si 
piese de schimb, cum ar fi aspira-
toare, fiare de calcat, ventila-
toare, masini de cusut industriale 
si casnice, dar si alte produse 
marca Singer, in valoare totala de 
25.650 euro exclusiv TVA. Lici-
tatia pentru vanzarea bunurilor 
mobile apartinand Singer Appli-
ances SRL va avea loc la data de 
10.04.2017 ora 13.00. In cazul in 
care bunul imobil nu se va vinde 
la primul termen de licitatie se 
vor organiza alte 7 (sapte) licitatii 
in data 18.04.2017, 24.04.2017, 
0 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
15.05.2017,  22.05.2017 s i 
29.05.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii 
conform regulamentului stabilit 
in adunarea creditorilor din data 
de 14.11.2016. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
caietului de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Primăria comunei Cetăţeni, cu 
sediul în comuna Cetăţeni, 
judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr. 
92, cod fiscal 4122434, tel./fax 
0248 544090 organizează licitaţie 
publică în vederea închirierii 

suprafeţei de 187 ha pajişte aflate 
în domeniul public al comunei 
Cetăţeni şi situată pe raza U.A.T. 
Runcu, împărţită pe trupuri, 
astfel: U.T. 1 Leaota – Muntele 
Ţibra – 39,32 ha; U.T. 2 Leaota – 
95,25 ha; U.T. 3 Leaota – muntele 
Vaca – 52,43 ha. Documentaţia 
de atribuire se poate obţine de la 
sediul Primăriei comunei Cetă-
ţeni, compartimentul Registru 
agricol, zilnic între orele 09:00 – 
14:00 până cel târziu în data de  
19.04.2017. Data limită pentru 
depunerea  ofer te lor  es te  
20.04.2017, ora 09:00. Deschi-
derea ofertelor şi licitaţia va avea 
loc în data de 20.04.2017, ora 
11:00. Ofertele se depun în plic 
sigilat, într-un exemplar original. 
Depunerea ofertelor se va face la 
sediul Primăriei Cetăţeni, servi-
ciul secretariat, Str. Negru Vodă 
nr. 92, comuna Cetăţeni, judeţul 
Argeş, cod poştal 117240. Relaţii 
suplimentare la nr. telefon 0248 
544005, 0248 544090.

l Consiliul Local Grădiştea, cu 
sediul în Grădiştea, judeţul 
Brăila, telefon/ fax 0239/615658, 
C.U.I. 4342758, organizează în 
condiţiile O.U.G. nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică şi a H.G. nr. 168/2007 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a aces-
teia precum şi în baza prevede-
rilor art. 91 şi art. 123 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, licitaţie în 
vederea concesionării pentru: 
Construcţie în suprafaţă de 219 
mp, teren aferent în suprafaţă de  
478  mp precum şi echipamentele 
din dotare, având ca destinaţie 
desfăşurarea activităţii de 
brutărie. Pot participa la licitaţie 
pesoane juridice, persoane fizice 
autorizate şi persoane fizice 
neautorizite. Documentaţia de 
atribuire poate fi procurată de la 
s ed iu l  Cons i l iu lu i  Loca l 
Grădiştea, după achitarea la 
casieria unităţii a contravalorii de 
100 Lei. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor referitoare la 
documentaţia de atribuire este 
21.04.2017, ora 14. Oferta va fi 
depusă la Registratura Generală 
a Consiliului Local Grădiştea, 
până cel târziu în data de 

26.04.2017, ora 14.00. Plicul exte-
rior al ofertei va purta menţiunea 
numelui, adresa şi nr.de telefon al 
ofertantului. Garanţia de partici-
pare la licitaţie este în valoare de 
1000 Lei şi va fi plătită în contul 
Consiliului Local Grădiştea nr. 
R O 5 8  T R E Z  1 5 1 5 0 0 6 
XXX000225, deschis la Trezo-
reria Municipiului Brăila, sau cu 
numerar la casieria instituţiei. 
Licitaţia se va desfăşura la sediul 
Consiliului Local Grădiştea, în 
data de 28.04.2017, orele 11.00. 
Soluţionarea litigiilor apărute pe 
parcursul desfăşurării procedurii 
de concesionare se realizează 
potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulteri-
oare. Acţiunea în justiţie se intro-
duce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului 
Brăila. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0239-615658 
sau la sediul Consiliului Local 
Grădiştea,  Compartiment 
Concesiuni.

l Anunţul publicitar privind 
închirierea prin licitaţie deschisă 
a unei suprafeţe de 1.592,0068ha 
teren cu destinaţia agricolă 
(TDA)- categoria de folosinţă 
neproductiv, rămas neatribuit în 
urma licitaţiei din data de 
17.03.2017. La sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, situat în 
Municipiul Slobozia, Piaţa Revo-
luţiei, nr.1, judeţul Ialomiţa, va 
avea loc la data de 20.04.2017, 
ora 11.00, licitaţie publică 
deschisă în vederea atribuirii prin 
închiriere a unui teren cu supra-
faţa de  1.592,0068ha, teren cu 
destinaţia agricolă (TDA)- cate-
goria de folosinţă neproductiv, 
rămas neatribuit în urma licita-
ţiei din data de 17.03.2017, situat 
în extravilanul comunei Giur-
geni- 255,50ha (Modulele 1 şi 2), 
extravilanul comunei Gura 
Ialomiţei- 1.298,5726ha (Modu-
lele 1; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 14; 15; 16; 
17; 18; 19) şi extravilanul 
comunei Vlădeni- 37,9342ha, 
teren aparţinând domeniului 
privat al judeţului Ialomiţa, în 
vederea închirierii pentru creş-
terea animalelor, conform Hotă-
rârii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr.23, din data de 
16.02.2017. Terenul menţionat 

mai sus se închiriază pe o durată 
de 2 ani, iar chiria minimă de 
pornire a licitaţiei este de 
100,00Lei/ha/an. 1.Procedura de 
închiriere: Licitaţia publică 
deschisă. 2.Lansarea anunţului 
publicitar în 3 zile de la data 
aprobării documentaţiei de închi-
riere prin hotărâre de Consiliu 
Judeţean. 3.Criteriul de atribuire 
al contractului de închiriere este 
cel mai mare nivel al chiriei ofer-
tate- lei/ha/an. a.Garanţia de 
participare- în cuantum de 2% 
din suma datorată proprietarului, 
cu titlu de chirie minimă (de la 
care se porneşte licitaţia pentru 
primul an al închirierii, calculată 
în funcţie de suprafaţa pe care 
ofertantul intenţionează să o 
închirieze. Valoarea garanţiei de 
participare şi modul de consti-
tuire al acesteia este prezentat în 
cap.3- Caiet de sarcini- art.2.6. 
4.Caietul de sarcini împreună cu 
Instrucţiunile privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii 
de închiriere se poate procura 
începând cu data publicării anun-
ţului publicitar de la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa pentru 
suma de 10Lei sau descărca de pe 
site-ul: www.cicnet.ro. 5.Terme-
nul-limită de depunere a ofertelor 
este data de 19.04.2017, ora 16.30, 
la registratura Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. 6.Data primirii 
s o l i c i t ă r i  d e  c l a r i f i c ă r i : 
12.04.2017. 7.Deschiderea şi 
evaluarea ofertelor va avea loc în 
data de 20.04.2017, ora 11.00, la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. 8.Valabilitatea ofertelor: 
90 zile de la data depunerii. 9.
Limba de redactare a ofertei: 
Română. 10.Încheierea contrac-
tului de închiriere: în termen de 7 
zile lucrătoare de la data la care 
proprietarul a informat ofer-
tantul despre acceptarea ofertei 
sale. 11.Informaţii suplimentare: 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0243.230.201, int.244, fax: 
0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public şi privat, 
persoană de contact: consilier 
Şelaru Gheorghe. 

l SC Vasi-Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmeaza: 1 
Buc. Autobuz turistic BMC 
PROBUS 850 TBX, sasiu nr. 
NMC850RKT8DL00132, nr. 
inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun vandut  la 4425 
EUR+TVA. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
06.04.2017, ora 16.00 si data de 
13.04.2017ora 16.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iasi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, 
in data de 07 aprilie 2017, ora 
13:30 si in data de 14 aprilie 2017 
ora 13.30 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
cred i tor i lor  d in  data  de 
13.01.2017. Pentru participarea 
la licitaţie, potenţialii cumpără-
tori trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, str.Vasile Lupu, nr. 43, jud. 
Iaşi, până la data de 06.04.2017, 
o r a  1 6 . 0 0  s i  d a t a  d e 
13.04.2017,ora 16.00. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin plata 
in contul indicat de lichidator. 

Prezenta publicaţie de vânzare va 
fi afişată la  sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a lici-
tatiei), la grefa Tribunalului 
Iasi-Judecator Sindic, Consiliul 
Local Iasi precum şi la locul de 
dispunere a activului. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: -C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109890, Fax 
0232.240890.

l Anunt privind organizarea 
licitatiei de masa lemnoasa faso-
nata din fondul forestier admi-
nistrat de R.P.L. Ocolul Silvic 
Valea Hategului R.A. din 
productia anului 2017. Organiza-
torul licitatiei: Regia Publica 
Locala Ocolul Silvic Valea Hate-
gului R.A., cu sediul in locali-
tatea Densus,  nr.35,  jud.
Hunedoara, având telefon 
0254.775.045, fax:0254.775.045 şi 
adresa de e-mail: os.valeahate-
gului@gmail.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei :19.04.2017, 
ora_12:00. Locul desfasurarii 
licitatiei: O.S. Vl. Hategului, 
Densus, nr.35, Hunedoara (sediul 
ocolului); Tipul licitatiei: Licitatie 
publica in plic inchis. Licitaţia 
este organizată şi se va desfăşura 
potrivit prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.617/2016. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 13.04.2017, 
ora_12:00. Data şi ora-limită 
până la care pot fi depuse docu-
mentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: documen-
tatia pentru preselectie si 
inscrierea la licitatia de masa 
lemnoasa fasonata, va fi inain-
tata de catre agentii economici 
care doresc sa participle la lici-
tatie in conformitate cu prevede-
r i l e  R e g u l a m e n t u l u i  d e 
valorificare a masei lemoase din 
fondul forestier proprietate 
publica, aprobat prin HG 
617/2016 si se poate trimite prin 
posta sau se va depune direct la 
sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea 

ANUNȚURI

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

Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare Executrare Silită - 

Persoane Fizice. Nr dosar executare: 269144/14-11-2014. Emis în: 03-04-2017. Afișat în: 04-04-

2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

facem cunoscut că în ziua de 25-04-17, ora 10:00:00, în Pitești, Bld. Republicii, Nr. 118, Corp B, Etaj 4, 

Camera 3, se vor vinde la licitație, active aparținând debitorului BNP Vlad Mihaela din Pitești, Bld. 

Eroilor, nr.13, jud. Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren extravilan în suprafață de 515 mp, 

categoria livezi, situat în comuna Moșoaia, jud. Argeș, lotul nr. 1, nr. cad. 3059/1, nr. CF 3461N. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 5.150 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor respective sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor 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. 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. 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. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Menționăm că bunurile sunt libere de sarcini. 

Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală. Relații suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, Pitești, B-dul. Republicii 

nr. 118, 0248.211511, int: 3351.

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. 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 26, luna 04, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Dwidari Group SRL, licitația a IV-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. Autoturism Mercedes Benz 

E500, capacitate cilindrică 5641 cm3, putere 285 kw, sursa de energie - benzină, cutie viteze 

manuală, culoare neagră, km efectuați 126.404 km, tuning Brabus, Nu este cazul, 77.650 lei, 19%; 2. 

Echipament creștere pui, Nu este cazul, 18.000 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:  

- 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 va 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. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: -. 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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Hategului R.A., respectiv Densus, 
nr.35, judetul Hunedoara, pana 
cel tarziu in data de 12.04.2017, 
ora_14.00. Lista partizilor/grupa-
jelor de partizi/loturilor/pieselor 
care se licitează, preţul de pornire 
a licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă/grupaj de 
partizi/lot/piesă se regasesc in 
caietul de sarcini si sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonata 
oferit la licitaţie 1.790 mc, din 
care pe natură de sortimente: 
-furnir tehnic 400(mc); -bustean 
cherestea C1 855(mc); -bustean 
cherestea C2 535(mc); Masa 
lemnoasă fasonata care se oferă 
spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate 
publică certificat. Masa lemnoasă 
fasonata rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în 
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute 
de prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. Caietul 
de sarcini poate fi procurat la 
sediul Ocolului Silvic Valea Hate-
gului, începând cu data de 
05.04.2017, valoarea caietului de 
sarcini fiind de 100 lei+TVA. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: Neînche-
ierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate,  stabilit prin caietul 
de sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar, atrage anularea adjudecării 
pentru masa lemnoasă respectivă 
şi pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente. Garanţia de 
contractare nu se restituie opera-
torului economic, în următoarele 
situaţii: a)nu a fost încheiat 
contractul de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase, în condiţiile 
legii, din culpa operatorului 
economic; b)nu a constituit 
garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c)îşi 
retrage oferta în perioada de 
valabilitate a acesteia; d)a fost 
încheiat în termen contractul de 

vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, 
cu acordul părţilor, se foloseşte 
pentru constituirea cauţiunii 
prevăzute de art.66 alin.(1) din 
Legea nr.46/2008 -Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulte-
rioare, pentru constituirea garan-
ţiei de bună execuţie şi/sau pentru 
plata contravalori i  masei 
lemnoase contractate. Pentru 
informații şi date suplimentare 
va puteți adresa organizatorului 
licitatiei: resp. fond forestier -Ing.
D a n c i u  A n d r e i ,  t e l . : 
0762.257.833; resp. productie 
- Te h n .  S a n d u  E u g e n , 
tel.:0762.257.832; -la telefon ocol 
0 2 5 4 . 7 7 5 . 0 4 5 ,  l a  FA X 
0254.775.045 şi prin e-mail os.
valeahategului@gmail.com. 
Organizator licitatie, Regia 
Publica Locala Ocolul Silvic 
ValeaHategului R.A.

PIERDERI  
l Haţieganu Corina, pierdut 
certificat membru seria CT 
nr.001646 autorizat de OAMG-
MAMR Constanta. Îl declar nul.

l Pierdut Decizie de Autorizare 
audiovizuala nr.  R 546.2-
2/10.02.2011,  el iberata la 
28.03.2015, pentru ELDO POL 
SRL .O declar nula

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, eliberat de 
A.R.R. Argeş, pe numele Tolbaş 
George-Laurenţiu, domiciliat în 
mun. Câmpulung, jud. Argeş. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr. 52174/2012 si Certificatul de 
Inregistrare (Avand J2/695/2012, 
CUI 30344260) eliberate de ORC 
Arad pentru Sc Inteligent Green 
Consulting SRL, Ie declar nule.

l Pierdut Certificate Constatator 
pt sediu nr. 49896/11.11.2011si pt 
punctu l  de  lucru  cu  nr.  
34283/15.05.2009, Certificatul de 
Inregistrare, (J2/1959/1994, CUI 

6930673) eliberate de ORC Arad 
pentru SC Andalteo CCB SRL . 
Le declar nule.

l  P i e r d u t  Au t o r i z a t i e 
nr.877/17.02.2009 eliberata de 
Camera Auditorilor Financiari 
din Romania pe numele firmei 
Quattro Plus Contab SRL. 
Declar nula.

l Subsemnata Aloman Isabela, 
administrator al firmei SC 
Iamasima SRL, CUI 36060488, 
declar pierdute Cartea de inter-
ventie si Registrul special al 
casei de marcat DATECS, 
M o d e l  D P  2 5  B T,  S e r i e 
22019919, cu numar de aviz 
0597 si nr.de ordine 192758. 
Declar aceste documente nule.

l Persoana Juridica: SC Lia 
Market SRL,cu sediul in Sat 
Olteni, Com.Clinceni, Jud.Ilfo-
v,Strada Putul Olteni, nr. 4, 
avand CUI RO33095430;Nr. De 
Ordine in Reg. Comertului 
J23/1232/25.04.2014 declara pier-
dute: Cartea De Interventii, 
Registru Special, Declaratia de 
Instalare si Certificat cu Numar 
de Ordine ANAF pentru Casa de 
Marcat Datecs MP-55B,Seria 
15078461. Le Declaram Nule.

l S.C. Grant Taxi Service S.R.L. 
C . U . I .  R O 2 7 5 6 4 6 0 5 , 
J40/10003/2010, Bucureşti, b-dul 
Ghencea nr. 27, sector 6, declară 
pierdute cărţile de intervenţie 
pentru casele  de marcat : 
-ECTRA –seria 1697; -ECTRA –
seria 1982; -MICROSIF –seria 
26491; -MICROSIF –seria 26408; 
MICROSIF –seria 35562.

l S.C. Market Consulting S.R.L., 
J40/11159/2004, C.U.I. 16589078, 
pierdut certificat de înregistrare 
seria B0374359 emis la data de 
12.07.2004. Îl declar nul.

l Declar pierdută legitimaţie 
student emisă de U.N.A.T.C. 
Facultatea Actorie pe numele 
Pietrăreanu Alina –Gabriela.

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. 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 27, luna 04, 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 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 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, 58.425 lei, 19%; 2. Tractor Farmer F-9258TE, capacitate cilindrică 

4750 cm3, putere 63 kw, an fabricație 2010, nr. identificare F1BC4C10010131, Nu este cazul, 51.750 

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:  - 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 va 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. 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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