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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal la curăţenie
pentru clădire de birouri, salariu+bonusuri. Tel: 0751.278.488.
l Firmă de pază angajează
agenţi de securitate pentru
gardare transport feroviar cu sau
fără atestat. Relaţii la telefon:
0766.095.031, de luni până
vineri, intervalul orar: 09.0017.00.
l C o l e g i u l Te h n o l o g i c
„Viaceslav Harnaj”, cu sediul în
București, bd.Ficusului, nr.20-26,
sector 1, organizează concurs
pentru următoarele posturi:
bibliotecar, administrator financiar, pedagog, muncitor calificat
-2 posturi, îngrijitor. Relații la
tel.: 021.232.71.65, www.harnaj.
ro sau la sediul unității.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie vacantă din cadrul
Compartimentului financiar-buget-plăţi al aparatului propriu al
instituţiei, şi anume: Inspector,
clasa I, grad profesional superior- 1 post. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
publice sunt: -absolvent studii
universitare absolvite cu diplomă
de licenţă, studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9
ani; -cunoştinţe de operare pe
calculator. Data de susţinere a
probei scrise: 06.02.2017, ora
10.00; data şi ora susţinerii interviului vor fi anunţate ulterior la
sediul instituţiei. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.49,
alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 şi se vor
depune în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului. Detalii
privind condiţiile specifice şi

bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială a instituţiei: www.djstcluj.ro. Relaţii suplimentare
referitoare la actele necesare
pentru întocmirea dosarului de
participare la concurs la sediul
DJST Cluj, Bld.Eroilor, nr.40,
Cluj-Napoca -Biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Artean Laura, consilier superior,
telefon: 0722.737.975.
l Școala Gimnazială
„Alexandru cel Bun”, cu sediul
în localitatea Berzunți, str.Principală, nr.-, comuna Berzunți,
județul Bacău, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: Numele
funcției: administrator financiar,
număr posturi: 0,5 normă, pe
perioadă nedeterminată,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de
30.01.2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 01.02.2017,
ora 10.00; -proba interviu în data
de 01.02.2017, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii
superioare absolvite cu diplomă
de licență în domeniul economic;
-vechime: cel puțin 2 ani în
contabilitate -sistemul bugetar;
-cunoștințe operare PC,
programe de contabilitate;
-cunoașterea unei limbi străine
de circulație internațională,
noțiuni de bază; -spirit organizatoric. Candidații vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”
Berzunți. Relații suplimentare
puteți obține de la Serviciul
Secretariat al unității școlare
organizatoare, telefon:
0234.336.006, secretar-șef Boboc
Veronica, telefon: 0787.818.938,
fax: 0234.336.006, e-mail: scoalaberzunti@yahoo.com
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de auditor, clasa
I, grad profesional asistent-Compartimentul Audit public intern
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bujo-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: Barbu
Anca Maria - Topoloveni, județul Argeș, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren vii extravilan în suprafață de 900 mp situat în Topoloveni, jud. Argeș, tarla 22, 1 265
lei; Teren extravilan în suprafață de 2970 mp, situat în Topoloveni, jud. Argeș, tarla 24, parcela 874/25, 1 417 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflației, fiind a treia 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 RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria
Topoloveni, precum și celelalte documente specificate la art. 250
din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
26.01.2017, inclusiv. Licitația va avea loc în data de 27.01.2017,
ora 10.00 la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Topoloveni, Calea
București, nr. 107A, județul Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini.
Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal
Orășenesc Topoloveni, Calea București, nr. 107A, județul Argeș,
tel. 0248.666.900. Data afișării: 05.01.2017.

r e n i , j u d e ţ u l Te l e o r m a n .
Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de
06 februarie 2017, la ora 9.00
-proba eliminatorie de testare a
cunoştinţelor de operare pe
calculator, la ora 10.00 -proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Primăria Mischii, cu sediul în
localitatea Mischii, str.Eroilor,
nr.5, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de: inspector,
clasa I, grad profesional debutant- 1 post, conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, consolidată 2009. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 06.02.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
09.02.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare de lungă durată, în
specialitatea economic sau
juridic; -fără vechime. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Primăriei
Mischii. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Mischii,
persoană de contact: Dumitrescu
Gabriela, telefon: 0758.833.006,
fax: 0251.450.194.

-proba scrisă în data de
30.01.2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 01.02.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii (obligatoriu):
medii; -vechime (obligatoriu):
minim 5 ani; -condiţiile prevăzute la art.3 din Hotărârea
286/2011; -permis de conducere.
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 Primăriei Comunei Fruntişeni, jud.Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Fruntişeni, jud.Vaslui,
persoană de contact: Hazazup
Mircea, telefon: 0751.224.267.
l Comuna Slava Cercheza, cu
sediul în localitatea Slava
Cercheza, str.Principală, nr.224,
judeţul Tulcea, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante de:
-(Numele funcţiei) inspector
clasa I, grad asistent, Compartiment Financiar-contabil-inspector impozite şi taxe, număr
posturi- 1. Proba scrisă în data
de 06.02.2017, ora 10.00; proba
interviu în data de 08.02.2017,
ora 10.00. -(Numele funcţiei)
consilier clasa I, grad asistent,
Biroul Asistenţă socială, număr
posturi- 1. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 06.02.2017, ora 12.00;
-proba interviu în data de
08.02.2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii

superioare de lungă durată;
-vechime 1 an; -cunoştinţe
operare PC -nivel bază. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul: Registratura
Primăriei. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Slava
Cercheza, persoană de contact:
Haralambie Valentin, telefon:
0767.898.880, fax: 0240.551.681;
e-mail: primariasc@yahoo.com
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,
str.Academiei, nr.3-5, Sector 3,
organizează concurs, conform
HG 286/23.03.2011, pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante: -Infirmieră G- 5 posturi.
Condiţii specifice: învăţământ
general obligatoriu, diplomă de
absolvire a cursului de infirmiere. În cazul în care nu posedă
diplomă, persoanele care vor
ocupa postul de infirmieră sunt
obligate să urmeze pe cont
propriu acest curs în termen de 6
luni de la data angajării, nu se
solicită vechime în muncă.
-Îngrijitoare G- 4 posturi.
Condiţii specifice: învăţământ
general obligatoriu, nu se solicită
vechime în muncă. -Asistent
medical PL- 2 posturi. Condiţii
specifice: studii postliceale sanitare/echivalent, absolvite cu
diplomă sau certificat de absolvire, aviz de exercitare a profesiei de asistent medical generalist
de la OAMGMAMR, min.6 luni
vechime în specialitate. -Asistent
medical PL principal- 1 post.
Condiţii specifice: studii postliceale sanitare/echivalent, absol-
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vite cu diplomă sau certificat de
absolvire, aviz de exercitare a
profesiei de la OAMGMAMR,
documente care atestă obţinerea
gradului principal, min.5 ani
vechime ca asistent medical.
-Asistent social principal S- 3
posturi. Condiţii specifice: studii
superioare absolvite cu diplomă
de licenţă în domeniul asistenţă
socială, aviz de exercitare a
profesiei de asistent social principal de la Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali. -Muncitor
necalificat- 2 posturi. Condiţii
specifice: învăţământ general
obligatoriu, nu se solicită
vechime în muncă. Concursul se
va desfăşura la sediul din str.
Foişorului, nr.56-58, Sector 3,
Bucureşti, astfel: -proba scrisă în
data de 30.01.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
02.02.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute la
art.3 din Anexa HG
286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile generale şi specifice pentru
participarea la concurs, bibliografia şi tematica sunt afişate la
sediul din str.Foişorului şi pe
pagina de internet: www.dgas.ro,
secţiunea Cariere. 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 din str.Foişorului, nr.56-58, Sector 3, Bucureşti. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Serviciul Resurse
Umane, tel.021.314.23.15.
l Primăria Oraşului Panciu,
judeţul Vrancea, organizează

l Primăria Comunei Fruntişeni,
cu sediul în localitatea Fruntişeni, judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
muncitor calificat II (tractorist).
Concursul se va desfăşura astfel:
MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: S.C. Tre
Lagni GLG S.R.L .- Rătești, sat Ciupa Mănciulescu, județul Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren
arabil în suprafață de 9111 mp, nr. cadastral 83302, situat în
Rătești, județul Argeș, 6 953 lei; Teren arabil în suprafață de 5889
mp, nr. cadastral 83290, situat în Rătești, județul Argeș, 4 086 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, precum și celelalte documente
specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat,
până în ziua de 25.01.2017, inclusiv. Licitația va avea loc în data
de 26.01.2017, ora 10.00 la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, județul Argeș. Sarcinile
care grevează bunurile sunt: libere de sarcini. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, județul Argeș, tel.
0248.666.900. Data afișării: 05.01.2017.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: S.C. Ra
Impex Ag S.R.L. - Topoloveni, str. Depozitelor, nr. 6, județul Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren curți
construcții în suprafață de 1051 mp, situate în Topoloveni, str.
Maximilian Popovici, jud. Argeș, carte funciară 81123, nr.
cadastral 269, 4.011 lei; Clădire C1 în suprafață de 159 mp,
20.065 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 18.01.2017, inclusiv. Licitația va avea
loc în data de 19.01.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal
Orășenesc Topoloveni, Calea București, nr. 107A, județul Argeș.
Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere de sarcini.
Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni, Calea București, nr. 107 A, județul Argeș, tel.
0248.666.900. Data afișării: 05.01.2017.
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concurs pentru ocuparea a două
funcţii contractuale vacante,
conform HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Denumirea funcţiei contractuale: funcţii vacante, inspector
de specialitate IA, perioadă
nedeterminată -Biroul impozite
şi taxe locale -Compartimentul
executări silite persoane fizice şi
juridice. Data, ora şi locul desfăşurării concursului: -30.01.2017,
ora 10.00, proba scrisă, la sediul
Primăriei Oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la
sediul Primăriei Oraşului Panciu
în maximum 4 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise,
data şi ora vor fi afişate o dată cu
rezultatele la proba scrisă. Depunere dosare: în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului la Compartimentul de
resurse umane din cadrul Primăriei Oraşului Panciu (persoană
de contact: Drimba Mihaela,
consilier, telefon: 0237.275.811).
Condiţii de participare la
concurs: -studii superioare juridice; -vechime în muncă
minimum 3 ani (încadrare cu
studii superioare); -cunoştinţe de
operare pe calculator. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Titu Maiorescu,
nr.15, tel.0237.275.811, fax:
0237.276.137.
l Primăria comunei Lipovu, cu
sediul în localitatea Lipovu,
nr.630, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante, de:
Clasa I, de Inspector, grad debutant, 1 post, pe perioadă nedeterminată, din cadrul
compartimentului Asistenţă
socială. Concursul se va organiza
astfel: Proba scrisă în data de
06.02.2017, ora 10.00, Proba
interviu în data de 09.02.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească urmatoarele
condiţii: condiţiile generale

prevăzute de Art.54 din legea
nr.188/1999, privind statutul
funcţionarilor publici republicată (2); studii universitare de
Licenţă absolvite cu Diplomă,
respectiv sudii de lungă durată
absolvite cu Diplomă de Licenţă
sau echivalentă; nu necesită
vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, la sediul
Primăriei Lipovu. Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot
obţine de la sediul primăriei,
persoana de contact: Costea
Claudia sau la telefon:
0752.691.628.
l Primăria comunei Victoria,
judeţul Iaşi, organizează concurs
pentru ocuparea a trei posturi,
cu contract individual de muncă
pe perioadă determinată, din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Victoria,
judeţul Iasi. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucratoare de la
data afişării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
a III-a. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.
286 din 23 martie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri public. Concursul se
organizează la sediul Comunei
Victoria, în data de 31 ianuarie
2017, ora 9.00, proba scrisă şi în
data de 1 februarie 2017, ora
10,00, interviul. Pentru ocuparea
postului vacant de inspector de
specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TRAC 103173/28.12.2016. Anunț privind vânzarea la licitație
publică. În temeiul art. 23, art. 30 din HG nr. 731/2007
republicată privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii,în
proprietatea privată a statului, facem cunoscut că în ziua de 12,
luna ianuarie, anul 2017, orele 10.00, în localitatea Alexandria,
str. Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație publică următorul bun
mobil, proprietate privată a statului. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
inclusiv TVA: - Autoturism marca BMW 318 I SE, nr. înmatriculare:
V-763-FGK - volan dreapta, an fabricație 1999, serie șasiu
WBAAN92090NB06456, serie motor 01569264, cc: 1895 cm3 benzină, nr. kilometri la bord 158.015, grad uzură 80%, preț
evaluare 13.470,00 lei cu TVA; pasul de licitație este de 500 lei,
conform art. 24, alin. (11) din HG 731/2007, republicată. 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 de cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, achitată în
contul IBAN RO09TREZ6065085XXX006874, CUI 4568128,
deschis la Trezoreria Mun. Alexandria; împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la
locul ﬁxat în acest scop. Pentru informații suplimentare vă puteți
adresa la sediul nostru sau la telefon 0789598171.
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comunei Victoria, jud.Iași, se
stabilesc următoarele condiţii
generale şi specifice: a.condiţii
generale pentru ocuparea
postului de inspector de specialitate cu contract individual de
muncă pe perioadă determinată
- Compartimentul implementare
proiecte: - candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286
din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri public. b.condiţii specifice pentru ocuparea postului de
inspector de specialitate Compartimentul implementare
proiecte: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; - vechime in
specialitatea studiilor necesare
exercitarii funcției: nu este cazul.
Pentru ocuparea a două posturi
vacante de referent din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului comunei Victoria, jud.
Iași, se stabilesc următoarele
condiţii generale şi specifice: a.
condiţii generale pentru ocuparea
posturilor de referent cu contract
individual de muncă pe perioadă
determinată - Compartimentul
implementare proiecte: - candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 3 din
H.G. nr. 286 din 23 martie 2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri public. b.condiţii specifice pentru ocuparea posturilor
de referent - Compartimentul
implementare proiecte: - studii
medii cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției:
nu este cazul. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei
Vi c t o r i a , d - n a R ă i l e a n u
Domnica, secretara comisiei,
telefon - fax 0232/295120.
l Primăria Comunei Nereju,
judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale de execuție vacante
de paznic. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau
temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă

reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate deplină
de exercițiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare
abilitate; f)îndeplinește condițiile
de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit
reabilitarea. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării
la concurs şi a ocupării funcției
contractuale sunt: a)studii generale (școală generală 8 clase); b)
să fie atestat profesional conform
Legii nr.333/2003, privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare (certificat de
calificare profesională-agent
pază, atestat agent pază); c)fără
vechime în muncă. Concursul se
va organiza conform calendarului următor: -31 ianuarie 2017,
ora 10.00 -proba scrisă; -2
februarie 2017, ora 10.00 -interviul. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului. Conform
art.6 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, pentru
înscrierea la concurs candidații
vor prezenta un dosar de concurs
care va conține următoarele
documente: a)cererea de
înscriere la concurs adresată
conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după
caz; c)copiile documentelor care
să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și
copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; d)
carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă
vechimea în muncă, în meserie
și/sau în specialitatea studiilor, în
copie; e)cazierul judiciar sau o
declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează;
f)adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate; g)
curriculum vitae. Adeverința
care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul
depune o declarație pe proprie
răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care
este declarat admis la selecția
dosarelor, acesta are obligația de
a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a
concursului. Copia actului de
identitate, copiile documentelor
de studii și carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea vor fi prezentate
și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Nereju, judeţul
Vrancea, telefon: 0237.266.200.

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil
situat în Iaşi, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp şi trei
construcţii: c9 -cabină poartă;
c10 -cabină bilete; c11 -sala
antrenament, la preţul de
1.350.000Lei, fără TVA.

CITAȚII
l Se citează Löcsei Armin, cu
domiciliul în comuna Cristur, str.
Bucovinei nr.111, judeţ Hunedoara, şi temporar în comuna
Şoimuş nr.360, judeţ Hunedoara,
la Judecătoria Deva, sala 24, ora
9, în dosarul civil 4602/221/2016
la data de 25.01.2017 pentru
divorţ.
l Domnul Balan Liviu, identificat cu CNP 1751115221170, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Ciurea, Lunca Cetatuii, judetul
Iasi, este chemat la Judecatoria
Iasi, cu sediul Iasi, str. A. Panu
nr. 25, jud. Iasi, Completul C 37,
camera Sala 4, în ziua de
27.01.2017, ora 08.30, in calitate
de Pârât, în proces cu EON
Energie Romania SA în calitate
de Reclamant, cerere de valoare
redusă, dosar nr. 34325/245/2015.
l Doamna Stanescu Brindusa,
avand CNP 2791130221172
ultimul domiciliu cunoscut in
comuna Ciurea, loc. Lunca Cetatuii, judetul Iasi si doamna
Stanescu Mandica, avand CNP
2850713226755 ultimul domiciliu cunoscut in comuna Ciurea,
loc. Lunca Cetatuii, judetul Iasi,
sunt chemate la Judecatoria Iasi,
cu sediul Iasi, str. A. Panu nr. 25,
jud. Iasi, Completul C 17,
camera Sala 4 – sala de consiliu,
în ziua de 07.02.2017, ora 08.30,
in calitate de Pârâte, în proces cu
EON Energie Romania SA în
calitate de Reclamant, cerere de
valoare redusă, dosar nr.
27894/245/2016.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30
decembrie 2016 autoturismul
marca FIAT 124 nr B-13-ZDP
este radiat din circulatie publica.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de
Administratie al societăţii Comet
S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.
Comet S.A., cu sediul în Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. depozit
27, complex industrial/ comercial
Ilfov J23/802/2010; C.U.I. RO
1350870, în data de 06.02.2017,

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. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25, luna
ianuarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Kubilay Pan SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Giurgiu, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 31247141: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *);
Cuptor covrigi Moreti Forni, 11.380 lei, 19%; Feliator pâine EK4332 700 x 700 x 1100 mm, 3.000 lei,
19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie
după actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1,
cu domnul Dan Buzea.

ANUNȚURI
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orele 12.00, la adresa aleasă din
Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12
B, et. 5, sector 6, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi, în
registrul acţionarilor societăţii, cu
următoarea ordine de zi: -prelungirea mandatului Preşedintelului
Consiliului de Administraţie şi a
administratorului Tuama Reyad
A. pentru înca 4 (patru) ani, cu
puteri depline de reprezentare,
exercitate împreună cu ceilalţi
administratori; -prelungirea valabilităţii sediului social al societăţii
până pe data de 31.12.2020;
-prelungirea mandatului auditorului, societatea GHE Stubeanu
2000 S.R.L. cu înca 3 (trei) ani.
Participarea se face personal sau
pe bază de procură, care poate fi
obţinută de la adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12 B, et.
5, sector 6. Dacă nu se întruneşte
condiţia de cvorum cerută,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor se va întruni la
aceeaşi adresă, aceeaşi oră, în
data de 07.02.2017. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 0723.152.632, sau la
sediul societăţii. Preşedintele
Consiliului de Administraţie al
societăţii COMET S.A. Tuama
Reyad A.

LICITAȚII
l Compen SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
bunuri mobile (cernator faina,
panou solar + kit, boiler, malaxor,
masa, aparat dedurizare apa) la
prețurile de evaluare reduse cu
50%. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de marți începând cu
data de 10/01/2017, ora 14/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Primăria Comunei Sadova, cu
sediul în localitatea Sadova, str.
Craiovei, nr.165, jud.Dolj, cod
fiscal, tel./fax: 0251.376.622,
e-mail: sadova@cjdolj.ro, organizează negociere directă pentru
concesionarea terenului extravilan şi intravilan, parcelat, în
suprafaţă totală de 27.8476ha,
proprietate publică a Comunei
Sadova, la data de 30.01.2017,
ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Sadova. Data limită de
depunere a ofertelor: 23.01.2017,
ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Sadova. Data transmiterii anunţului de licitaţie pentru
publicare: 04.01.2017.
l Primăria Drăgăneşti anunţă: la
sediul Primăriei Comunei Drăgăneşti, judeţul Neamţ, va avea loc
la data de 27.01.2017, ora 11.00,
licitaţie publică în vederea atribuirii prin concesiune a unui teren
cu suprafaţa de 10ha, în vederea
amenajării unui iaz piscicol.
Data-limită de depunere a ofertelor este de 26.01.2017, ora
15.00. Vânzarea caietului de
sarcini şi a instrucţiunilor privind
organizarea şi desfăşurarea
concesiunii se poate procura de la
casieria Primăriei Comunei
Drăgăneşti. Alte informaţii se pot
obţine la telefon: 0233.789.385.
l FC Petrolul SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
mijloace de trasport pornind de

la valoarea de evaluare redusa cu
50%: autoutilitara Peugeot
Expert an 2008 (15.913,5 lei),
Subaru Forester an 2008
(25.482,5 lei), Peugeot 206 an
2005 (4.988,0 lei), Opel Astra an
2007 (11.205 lei). Valorile de
evaluare nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în 11.01.2017, ora 15:30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 18.01.2017 si
25.01.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Anunţ licitaţie 1. Autoritatea
contractantă: Primăria Comunei
Vânători, cu sediul în sat Vânători, com. Vânători, jud. Vrancea,
tel: 0237.262.334, e-mail:
primaria_vanatori@yahoo.com.
2. Obiectul concesiunii: 5 loturi
pe raza satului Vânători. 3. Documentaţia de atribuire se poate
obţine de la sediul autorităţii
contractante. 4. Costul documentaţiei de atribuire (caiet de
sarcini) se achită la casieria autorităţii contractante: 250 lei. 5.
Data limită pentru soluţionarea
clarificărilor: 22.01.2017, ora
12.00. 7. Fiecare ofertă va fi
depusă într-un singur exemplar.
8. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinta de deschidere a
ofertelor: 26.01.2017, ora 14.00 la
sediul Primăriei Vânători. 9.
Instanţa competentă: Judecătoria
Focşani, str. Republicii, nr. 96,
jud. Vrancea, telefon:
0237/214000, e-mail: jud-focsani@just.ro. 10. Relaţii suplimentare: Primăria Vânători, sat
Vânători, com. Vânători, jud.
Vrancea, tel./ fax: 0237.262.334.
l Zaco SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică
proprietatea debitoarei situata in
Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 108,
Prahova compusa din cladire
hotel P+2E fara autorizatie de
constructie cu Scsol de 272,10mp,
Scd de 816,30 mp, cladire (bucatarie fast-food) fara autorizatie
de constructie de 60 mp, cladire
spalatorie S+P+1E fara autorizatie de constructie cu Scsol de
52,50 mp, Scd de 124,74 mp,
teren intravilan in suprafata de
1.465 mp, precum si mijloace
fixe, obiecte inventar, materiale
auxiliare ce deservesc construcțiile, la pretul de evaluare redus
cu 50% (540.560 lei fara TVA) și
proprietate imobiliară situata in
com. Fântânele, tarla 110, județ
Prahova compusă din teren
extravilan in suprafata de 4712
mp la prețul de evaluare (7.384
lei fara TVA) redus cu 50% și
teren extravilan in suprafata de
10.008 mp la pretul de evaluare
(16.133 lei fara TVA) redus cu
50%. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de miercuri începând cu
data de 11/01/2017, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Dorobantu Los Andes SRL
prin lichidator judiciar VIA

Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică proprietatea
debitoarei situata in Ploiesti, str.
Marasesti, nr. 216, Prahova
compusa din spatiu comercial cu
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp
si teren intravilan in suprafata de
500 mp la pretul de 68250 euro
fara TVA. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de joi începând cu data
de 12/01/2017, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.
l Andutu Distribution SRL prin
lichidator judicar VIA Insolv
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică marca ANDUTU la
pretul de 14.334 lei și proprietate
imobiliara compusă din teren
intravilan în suprafaţă de 2.174
mp situata in com. Predeal
Sărari, sat Vitioara de Sus, judet
Prahova la pretul de 19.234 lei
fara TVA. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de marti incepand cu
data de 10/01/2017, ora 15/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz in
suprafata de 161 mp, situate în
Băicoi, jud. Prahova la pretul de
evaluare redus cu 50 %, respectiv
58.850 lei. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de miercuri începând cu
data de 11/01/2017, ora 14/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Contres Ape SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică utilaje pentru confectionat impletituri din fire metalice
la pretul de evaluare redus cu
50% (96.478 lei fara TVA). Licitaţia va avea loc în fiecare zi de
luni incepand cu data de
09/01/2017, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform sentinta nr. 7678 din
data de 06.12.2016, pronunţată
de Tribunalul Bucuresti, Secţia
a VII-a Civilă în dosarul
36612/3/2016, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei debitoarei House Of
Business Impex SRL, Bucureşti,
str. Patulului, nr. 4, bloc V9,
scara 3, etaj 8, ap. 151, sectorul
3, cod de identificare fiscala CUI
15876697, inregistrata la ORC
s u b n r. J 4 0 / 1 4 8 5 1 / 2 0 0 3 .
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 21.01.2017.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 01.02.2017. Termenul
pentru solutionarea eventualelor
contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
27.02.2017. Prima adunare a
creditorilor la data de

07.02.2017, ora 14:00, la sediul
administratorului judiciar.
l Dorya Fashion SRL, societate
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare in
bloc, urmatoarele bunuri mobile:
masina cusut liniara fara taiere
Juki DDL-5550N, an fabricatie
2007 - 816 lei; masina cusut
liniara fara taiere Juki
DDL-8500N, an fabricatie 2007,
2 buc - 2.160 lei; masina cusut
liniara fara taiere Juki
DDL-5550N, an fabricatie 2007,
7 buc - 5.712 lei; masina cusut
liniara fara taiere Juki
DDL-8500N, an fabricatie 2008,
2 buc - 2.160 lei; masina surfilat 5
fire Brother MA4-B551-008-5, an
fabricatie 2008 - 972 lei; masina
cusut liniara fara taiere Brother
DB2-B755-8A, an fabricatie 2008
- 924 lei; masina surfilat 5 fire
Brother MA4-B551-069-5, an
fabricatie 2009 - 972 lei; masina
cusut liniara fara taiere
KDD-5570, an fabricatie 2011 3.456 lei. Preturile contin TVA.
Licitatiile se vor organiza in data
de 12.01.2017 ora 13:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
16.01.2017, 19.01.2017,
23.01.2017, 26.01.2017,
30.01.2017, 02.02.2017,
06.02.2017, 09.02.2017, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;
mobil:0761132931/0723357858
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Control Trading SRL, societate
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare urmatoarele bunuri mobile: autoturism
BMW 530i, nr. inmatriculare
PH-40-CTR, an fabricatie 2006
– 4.800 euro; autoturism Ford
Mondeo, nr. inmatriculare
PH-47-PRD, an fabricatie 2008
– 3.920 euro; autoturism Peugeot
107, nr. inmatriculare B-18-FUC,
an fabricatie 2009 – 1.920 euro;
autoutilitara Fiat Doblo, nr.
inmatriculare PH-36-CTR, an
fabricatie 2007 – 2.240 euro;
autoturism Volkswagen Golf, an
fabricatie 2007, nr. inmatriculare
PH-66-CTR, la pretul 3.360 euro,
autoturism Peugeot 107, nr.
inmatriculare B-18-GPK, an
fabricatie 2009, la pretul de 2.000
euro. Pretul bunurilor sunt cu
TVA inclus. Licitatiile se vor

organiza in data de 11.01.2017
ora 13:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru
data de 13.01.2017, 16.01.2017,
18.01.2017, 20.01.2017;
23.01.2017, 25.01.2017,
27.01.2017, 30.01.2017,
01.02.2017, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Te l e f o n / f a x : 0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;
mobil:0761132931/0744425340
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Control Trading S.R.L., societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, vinde obiecte de mobilier, birou si birotica, la pretul
total de 28.914,21 lei plus TVA.
C o m p o n e n t a b u n u r ilo r c e
urmeaza a fi valorificate sunt
urmatoarele: birouri, scaune,
dulapuri, etajere, telefoane fixe,
xerox, figider, lazi frigorifice,
motostivuitor, lista completa
precum si pretul pentru fiecare
bun in parte, fiind afisata pe
site-ul lichidatorului judiciar
www.andreiioan.ro. Licitatia se
va tine in data de 11.01.2017 ora
13:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de
13.01.2017, 18.01.2017,
20.01.2017, 25.01.2017,
27.01.2017, 01.02.2017,
03.02.2017, 08.02.2017,
10.02.2017, 15.02.2017,
17.02.2017, 22.02.2017,
24.02.2017, 01.03.2017,
03.03.2017, 08.03.2017,
10.03.2017, 15.03.2017,
17.03.2017, 22.03.2017, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858; www.andreiioan.ro.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu
sediul in Sibiu, Calea Dumbravii
nr. 157, tel. 0269.23.51.81, fax
0269-24.00.90, cod fiscal
4240928, cont IBAN RO
42TREZ5765005XXX000209
deschis la Trezoreria Sibiu, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea a 14
caini de serviciu. Animalele de
serviciu pot fi vazute la sediul
Centrului chinologic Sibiu in
data de 17.01.2017, intre orele
09:00-14:00. Licitatia va avea loc
la data de 19.01.2017, ora 12:00,
la sediul Centrului Chinologic
Sibiu. In caz de neadjudecare,
datele de desfasurare a urma-

DECESE

19

toarelor licitatii vor fi:
06.02.2017, respectiv 13.02.2017.
Caietul de sarcini se poate
obtine incepand cu data de
04.01.2017. Documentele de
participare la licitatie se depun
pana la data de 16.01.2017, intre
orele 08:00-14:00. Taxa de participare la licitatie este de 50 lei,
iar garantia de participare
reprezinta 5% din pretul initial
de vanzare a bunurilor pentru
care se liciteaza. Lista complete
si relatii suplimentare se obtin la
telefon: (40) 0269235.181; fax
(40) 0269-24.00.90 www.centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipublice/, sau la sediul
centrului: Sibiu, Calea
Dumbravii nr. 157.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student si
legitimatie pe numele Luhan
Valentin. Le declar nule.
l Pierdut carte casă de marcat şi
certificatul cu numărul de ordine
de la finanţe Datecs MP 55, seria
12213088, aparţinând SC Fan
Courier Express SRL. O declar
nulă.
l Pierdut Certificat Constatator
pentru sediu al firmei Angels
Divine SRL, Oraş Mihăileşti, Str.
Dealului, nr. 102, Jud.Giurgiu,
CUI: 32126083, J52/463/2013.
l Se declară pierdut (nul) certificat de înregistrare seria B nr.
1356640/2008 pe numele S.C.
Azurii Trade S.R.L. cu sediul în
Bucureşti, sector 6, str. Arheologilor nr. 2, bloc C7, sc. 2, ap. 36,
C.U.I. 23970279, J40/9480/2008.
l S.C. Daneco Forest S.R.L. cu
sediul sat Vidra, com. Vidra, nr.
366, jud. Ilfov, C.U.I. 15762897,
J23/1589/2003, declară pierdut
(nul) certficat de înregistrare
seria B nr. 1754665.
l Plaveţ Nicolae P.F.A., cu sediul
în Bucureşti, str. Mihail Cioranu
nr. 10, bl. 70B, et. 8, ap. 33, având
număr Registrul Comerţului
F40/5976/04.12.2009, C.U.I.
26296458, declar pierdut certificate constatator pentru terţi emis
de O.N.R.C. Îl declar nul.
l Declar pierdută și nulă Carte
de Intervenție pentru casa de
marcat fiscală Datecs MP-500T
proprietatea a Foto Venus SRL,
seria fiscală OT0003001052.
l Declar pierdut și nul Registru
Special pentru casa de marcat
fiscala Datecs MP55B proprietate
a Foto VENUS SRL, seria fiscală
15035699.

