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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic „Dragomir  
Hurmuzescu” organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant: -1 post 
Muncitor calificat (pe perioadă 
nederminată); (probe: scrisă, 
practică). Data concursului: 
30-31.01.2018. Depunerea dosa-
relor se va face în ziua de 
26.01.2018, în intervalul orar 
10.00-14.00 la secretariatul 
unităţii. Relaţii la telefon: 
021.256.00.83,  0759992849.

l Comuna Devesel  organizează 
la sediul Primariei Comunei 
Devesel concursul de recrutare 
pentru ocuparea urmatoarelor 
funcții contractuale de execuție, 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Devesel: -paznic; 
-consilier principal gr. II; -agent 
de turism; -Proba scrisă pentru 
ocuparea  30.01.2018, ora 10.00.; 
-Interviul 02.02.2018, ora 10.00. 
Condiţii specifice post paznic: 
Absolvent liceu cu diplomă de 
bacalaureat, Adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă de 
minim 3 ani. Condiţii specifice 
post agent turism: Absolvent 
liceu cu diplomă de bacalaureat, 
Cunostinţe operare  PC. Adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
munca de minim 3 ani. Condiţii  
specifice post consilier principal 
gr. II: Absolvent studii superi-
oare cu sau fară diplomă de 
licenţă. Cunostinţe operare  PC.  
Vechime în muncă minim 9 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Primariei comunei 
Devesel, respectiv până  în data 
de 15.01.2018  ora 16.00. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
şi pe site-ul Comunei Devesel. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primariei 
comunei Devesel şi la nr. de 
telefon 0252/707111.

l Primăria Comunei Lăzarea 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe peri-
o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă  a 
următoarelor funcții publice de 
execuție vacante la comparti-
mentul cadastru şi agricultură şi 
la compartimentul contabilitate, 
buget, finanțe, în cadrul apara-
tului de specialitate al prima-
rului comunei Lăzarea, județul 
Harghita: -consilier, clasa I, grad 
profesional superior; -consilier, 
clasa I, grad profesional supe-
rior. Candidații trebuie să înde-

plinească următoarele condiții 
pentru funcția publică de 
execuție consilier, clasa I, grad 
profesional superior: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -cele prevăzute 
în art. 54 din Legea nr.188/1999, 
republicată şi modificată; -9 ani 
vechime. Condiții specifice 
pentru ambele posturi: -cunoş-
tinţe de operare pe calculator: 
Word, Excel -nivel mediu. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-termenul de depunere a dosa-
relor este de 20 de zile de la 
publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a; 
-05.02.2018, ora 10.00, proba 
scrisă. Data interviului se va 
comunica ulterior. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.49, 
alin.(1) din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008 şi se vor 
depune  în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunțului. 
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei 
Comunei Lăzarea, nr.702, 
județul Harghita, telefon: 
0266.352.691 sau 0266.352.728.

l Primăria Comunei Răuceşti, 
cu sediul în localitatea Răuceşti, 
str.Principală, nr.59, județul 
Neamț, CIF: 2614236, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
referent la Compartimentul 
transporturi şi mediu, conform 
art.7, alin.(4) aprobat de HG 
nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Condiţii: -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: minim 10 ani; 
-permis conducere categoria B, 
C, E. Selecția dosarelor de 
concurs va avea loc la data de 20 
ianuarie 2018. Proba scrisă va 
avea loc în data de 30 ianuarie 
2018, ora 10.00; Proba interviu: 
în data de 01.02.2018, ora 10.00. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Răuceşti. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Răuceşti, 
persoană de contact: Borcilă 
Petronica, telefon: 0233.788.003, 
fax: 0233.788.239, e-mail: prima-
riaraucesti@yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, 
organizează concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post asis-
tent medical principal în cadrul 
Secţiei Cardiologie, pe perioadă 
nedeterminată; -1 post asistent 
debutant în cadrul Comparti-
mentului ORL, pe perioadă 
nedeterminată; -1 post asistent 
debutant în cadrul Secţiei Obste-
trică, pe perioadă nedetermi-
nată; -1 post asistent medical 
debutant în cadrul Comparti-
mentului Diabet Zaharat şi Boli 
Nutriţie, pe perioadă nedetermi-
nată; -1 post asistent medical în 
cadrul Compartimentului Endo-
crinologie, pe perioadă determi-
nată. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
asistent medical principal: 
-Absolvent al şcolii postliceale; 
-Certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR; -5  ani 
vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
asistent medical debutant: 
-Absolvent al şcolii postliceale; 
-Certificat de membru eliberat 
de  OAMGMAMR;  -Fără 
vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
asistent medical: -Absolvent al 
şcolii postliceale; -Certificat de 
membru eliberat de OAMG-
MAMR; -6 luni vechime. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 30.01.2018, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data 
şi ora interviului vor fi anunţate 
după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
în   termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.  

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post asis-
tent debutant în cadrul Secţiei 
UPU; -1 post asistent debutant 
în cadrul Secţiei CPU Videle; -1 
post asistent principal social în 
cadrul Secţiei UPU; -1 post infir-
mieră în cadrul Secţiei CPU 
Videle. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
asistent medical debutant: 
-Absolvent al şcolii postliceale; 
-Certificat de membru eliberat 
de  OAMGMAMR;  -Fără 
vechime. Condiţii specifice de 

participare la concurs pentru 
asistent medical principal social: 
-Absolvent al şcolii postliceale 
specialitatea medico-social sau 
echivalent în domeniu prin echi-
valare conform HG 797/1997; 
-Certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR; -5  ani 
vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
infirmieră: -Curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asisten-
ţilor Medicali Generalişti; 
-Şcoală generală;  -6 luni 
vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă în data 
de 31.01.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în  termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.   

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post asis-
tent medical debutant în cadrul 
Laboratorului de Analize; -1 
post asistent social debutant în 
cadrul Serviciului de Informa-
tică şi Statistică Medicală. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru asistent 
medical de laborator debutant: 
-Absolvent al şcolii postliceale 
specialitatea laborator; -Certi-
ficat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -Fără vechime. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru asistent 
medical social debutant: -Absol-
vent al şcolii postliceale speciali-
ta tea  medico - soc ia l  sau 
echivalent în domeniu  prin 
ech iva la re  conform HG 
797/1997; -Fără vechime; -Certi-
ficat de membru eliberat de 
OAMGMAMR. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă în data 
de 06.02.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 

nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual vacant: -1 post 
muncitor IV- electromecanic. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru muncitor IV- 
electromecanic: -Studii liceale 
sau şcoală profesională în califi-
carea de electromecanic; -Fără 
vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă în data de 
13.02.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, iar data şi ora interviului 
vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual vacant: -1 post 
economist debutant în cadrul 
Biroului de Achiziţii Publice. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru economist 
debutant: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în profil 
economic; -Fără vechime. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 15.02.2018, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data 
şi ora interviului vor fi anunţate 
după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
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RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758. 

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă 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: -Inspector de speciali-
tate gradul IA- 6 posturi. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă, vechime specialitate 
minim 6 ani şi 6 luni. -Inspector 
de specialitate gradul I- 8 
posturi. Condiţii specifice: studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă, vechime specialitate 
minim 3 ani şi 6 luni. -Inspector 
de specialitate gradul II- 6 
posturi. Condiţii specifice: studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă, vechime specialitate 
minim 6 luni. -Inspector de 
specialitate debutant- 2 posturi. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă, vechime specialitate 0-6 
luni. -Referent IA- 8 posturi. 
Condiţii specifice: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, vechime minim 6 ani şi 6 
luni. -Referent I- 2 posturi. 
Condiţii specifice: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, vechime minim 3 ani şi 6 
luni. -Referent II- 2 posturi. 
Condiţii specifice: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, vechime minim 6 luni. 
-Referent debutant- 1 post. 
Condiţii specifice: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, vechime minim 0-6 luni. 
-Şef serviciu gradul II- 1 post. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă, vechime specialitate 
minim 6 ani, din care vechime în 
funcţie de conducere min.2 ani. 
-Educator S- 2 posturi. Condiţii 
specifice: studii superioare absol-
vite cu examen de licenţă, peda-
gog i c / e c h iva l en t  /modu l 
pedagogic, cursuri de calificare 
în domeniu, cel puţin 6 luni 
vechime în muncă experiență de 
lucru cu copii. -Educator M- 4 
posturi. Condiţii specifice: absol-
vent studii medii cu diplomă de 
bacalaureat, profil socio-uman, 
cursuri de calificare în domeniu, 
cel puţin 6 luni vechime în 
muncă experiență de lucru cu 
copii. -Îngrijitoare copii- 6 
posturi. Condiţii specifice: nu 
există cerinţe de studii, repre-
zintă un avantaj experiența de 
lucru în colectivităţi de copii. 
-Asistent social practicant S- 4 
posturi. Condiţii specifice: studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul asistenţă 

socială, aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social prac-
ticant de la Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali. -Asistent 
social debutant S- 1 post. 
Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul asistenţă 
socială, aviz de exercitare a 
profesiei de asistent social debu-
tant de la Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali. Concursul se 
va desfăşura la sediul din str.
Turnu Măgurele, nr.17, Sector 4, 
Bucureşti, astfel: -Proba scrisă în 
data de 30.01.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
02.02.2018, ora 09.30. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la 
a r t .  3  d i n  A n e x a  H G 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile generale şi specifice pentru 
participarea la concurs, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
sediul din str.Foişorului şi pe 
pagina de internet: www.dgas.ro, 
secţiunea Cariere. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare 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.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Saxofon, orgă, staţie voci cu 
boxe, vioară copie Stradivarius. 
0764.653.573.

CITAȚII  
l Prin prezenta somaţie se 
aduce la cunoştinţă celor intere-
saţi că petentul Uzoni Janos, cu 
reşedinţa în mun. Sfântu 
Gheorghe, str. Vânătorilor, nr. 66, 
jud. Covasna, solicită dobân-
direa prin uzucapiune conform 
prevederilor art.28 alin.1 din 
D-L nr.115/1938 a dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
situat în Belin, nr. 264, jud. 
Covasna, înscris în CF nr.23433 
Belin sub nr. top 1302/8 în supra-
faţă de 900mp reprezentând 
curţi şi construcţii, proprietatea 
tabulară a def. Pall Sandor 
(identic cu Pall Alexandru) 
decedat la data de 28.05.1985. 
Toţi cei inetersaţi pot face 
opoziţie în termen de 1 lună de 
la afişare la Judecătoria Sf. 
G h e o r g h e ,  î n  d o s 
nr.5978/305/2017.

l Intimatul Jivcu Valentin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Timişoara, Calea Circumvalaţi-

unii, nr. 4, Jud. Timiş, în prezent 
cu domiciliul necunoscut, este 
chemat în judecată la Judecă-
toria Timişoara, P-ţa Ţepeş 
Vodă, nr. 2, de către petenta 
Direcţia Fiscală a Municipiului 
Timişoara pentru termenul de 
judecata din data de 25.01.2018, 
Completul c9c, sala 324, având 
ca obiect înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunităţii.

l Numitul SC Dor Mar Cos 
SRL Roma, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu nr. 
J07/379/2006, cu administrator 
unic domnul Petraru Dorin, cu 
ultimul domiciliu în com. 
Viişoara, sat Viişoara Mică, jud. 
Botoşani, este chemat la instanţa 
Judecătoriei/Tribunalului Dara-
bani, jud.Botoşani, în ziua de 
18.01.2018, ora 9.00, în Dosarul 
nr. 474/217/2017, în calitate de 
pârât în proces cu reclamanta 
Primăria Comunei Viişoara, jud. 
Botoşani.

l Domnul Petraru Dorin, cu 
ultimul domiciliu în com. 
Viişoara, sat Viişoara Mică, jud. 
Botoşani, este chemat la instanţa 
Judecătoriei/Tribunalului Dara-
bani, jud.Botoşani, în ziua de 
25.01.2018, ora 9.00, în Dosarul 
nr. 476/217/2017, în calitate de 
pârât în proces cu reclamanta 
Primăria Comunei Viişoara, jud. 
Botoşani.

l SC Forever Strong Team SRL, 
cu sediul în Bd. Tomis, nr. 147, 
Constanţa, jud. Constanţa, 
J13/1615/2011, RO28793070, 
este citată în dosarul nr. 
6319/118/2017, cu termen la 
Tribunalul Constanţa, Secţia 
a-II-a civilă, Complet F5, ora 
08.30, în data de 22.01.2018, în 
contradictoriu cu Selena 
România SRL, Dosar materia 
insolvenţei.

l Se citează pârâții: Gyorgy 
Groza, Garcsa Boris, Garcsa 
Gyorgy, Garcsa Ianos, Garcsa 
Demeter, Garcsa Miklos, să se 
prezinte în data de 09.01.2018, 
ora 9.00, la Judecătoria Rupea 
în dosarul civil 205/293/2016, 
având ca obiect „uzucapiune” la 
cererea reclamantei Hagea 
Lucia. 

DIVERSE  
l Herodot Grup SRL, cu sediul 
in Sighetu Marmatiei, Str. Pesca-
rilor nr. 10, solicita autorizatie de 
mediu, pentru activitatea Plat-
forma de stocare temporara a 
deseurilor menajere in vederea 
selectarii si eliminarii lor, din 
localitatea Sighetu Marmatiei, 
Str. Teplitei. Eventualele contes-
tatii se trimit la APM Mara-
mures, Baia Mare, Str. Iza Nr. 
1A.

LICITAȚII  
l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr. 1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ- compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr. 35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr. 2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, 
jud.Iasi cu front la E583, avand 

suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 10.01.2018 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, in data de 11 ianuarie 2018 
orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data 
de 24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 
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Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a lici-
taţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare 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. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la 
data de 11.01.2018, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele:  0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Cash Control Management 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunuri 
mobile Hyunday Sonata, 2007, 
diesel - 9.973,5 lei, masini de 
cusut, mobilier la preţul de 
evaluare redus cu 50%. Persoa-

nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 11.01.2018, ora 15:00 
la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea 
va f i  re luată în z iua de 
17.01.2018 si 23.01.2018 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail  ale 
persoanei de contact: Primăria 
Piatra Neamț, Ștefan cel Mare 
nr.6-8, Piatra Neamt, judeţul 
Neamț, telefon 0233218991, fax 
0233215374, email primariapn@
yahoo.com. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionare  
terenuri aparținând  domeniului 
public al municipiului Piatra 
Neamț, în vederea realizării de 
rețele de canalizații  subterane  

pentru rețelele de comunicații 
prin cablu, în lungime de 11.292 
metri. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire:  3.1. 
Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Contra-cost de la Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Trans-
port. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Biroul Relații cu Publicul. 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autor izăr i  ş i  Transport , 
Primăria municipiului Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 
6-8. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: 1000 lei. Plata se poate 
face direct la casieria Primăriei 
Piatra Neamt din strada Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8, sau în contul 
Pr imăr ie i  P ia t ra  Neamț 
RO82TREZ4915006XXX 000150, 
deschis la Trezoreria munici-
piului Piatra Neamț, CUI 
2612790. 3.4. Data limită pentru 

sol ic i tarea c lar if icări lor : 
24/01/2018, ora 16,30. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
25/01/ 2018, ora 16,30. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria municipiului 
Piatra Neamț, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, Biroul Relații cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări şi Trans-
port. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Original şi copie. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor : 26/01/2018, ora 14, în 
Sala de şedințe a Primăriei 
municipiului Piatra Neamț, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 6-8. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Piatra 
Neamț, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 16-18, Piatra-Neamț, cod 
p o ş t a l  6 1 0 0 0 4 ,  t e l e f o n 
0233214019, fax 0233216585, 
e-mail jud-piatraneamt@just.ro.

l Primăria Municipiului  Piatra 
Neamţ anunţă Organizarea lici-
taţiei publice deschise pentru: 
delegarea  de gestiune prin 
concesiune a serviciului public 
de administrare, întreținere şi 
exploatare a Pieței Mărăței din 
municipiul Piatra Neamț. 1. 
Denumirea  şi sediul autorității 
administrației publice: Primaria 
Piatra Neamț, cod fiscal 
2612790, str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8 Piatra Neamț, telefon 
0233/218991; fax 0233/215374; 2. 
Procedura aplicată pentru atri-
buirea contractului concesiune a 
serviciului public de adminis-
trare , întreținere şi exploatare  a 
Pieței Mărăței din municipiul 
Piatra Neamț: licitație publică 
deschisă. 3. a) Obținerea  unui 
exemplar din documentația  
pentru eliberarea ofertei se poate 
face  la sediul Primăriei Piatra 
Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8, registratură – Serviciul 
Patrimoniu, Autorizări şi Trans-
port; b) costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea  acestui 
exemplar- costul unui exemplar 
din documentație este de 1000 
lei. Plata  se poate face direct  la 
casieria  Primăriei Piatra Neamț 
din str. Ștefan cel Mare nr.6-8 
sau în contul Primăriei  Piatra 
Neamț RO82TREZ4915006 
XXX000150 deschis la Trezo-
reria municipiului Piatra Neamt; 
4. a) Termenul de depunere a 
ofertelor : 29.01.2018 ora 16,30. 
b) Adresa la care trebuie trans-
mise: Primăria Piatra Neamț, str. 
Ștefan cel Mare nr.6-8, registra-
tură – Serviciul Patrimoniu, 

Autorizări şi Transport; 5. Peri-
oada de valabilitate a ofertelor: 
120 de zile; 6. Data, ora şi locul  
deschiderii ofertelor: 30.01.2018, 
ora 14,00 la sediul Primăriei 
Piatra Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr. 6-8.

PIERDERI  
l Pierdut atestat ADR, agabari-
tice, marfă, taxi eliberate de 
ARR Mehedinţi pe numele  
Mihalcea Constantin. Se declara 
nule.

l Subsemnatul Dobranici 
Claudiu- Andrei, domiciliat în 
Bucureşti, Str. Îndrumarii nr. 40, 
sector 5,  declar pierderea 
mărcilor metrologice de verifi-
care (stampilă de cauciuc, tipă, 
contratipă, poanson mare,  
poanson mic) cu amprentă RO 
17xk0;  organul emitent, Directia 
Regională de Metrologie Bucu-
reşti.

l Pierdut atestat transport 
marfă emis de Autoritatea 
Rutieră Română pe numele 
Olteanu Nicolae. Se declară nul.

l Pierdut atestat de taxi emis de 
Autoritatea Rutieră Română pe 
numele Bîscă Jan Claudiu. Se 
declară nul.

l Subsemnatul Mocanu Marius, 
posesor  a l  CI  ser ia  PX, 
nr.499004, declar pierdut atestat 
taxi, seria CPTX, nr. 114010. Îl 
declar nul.

l Pierdut card tahograf şi certi-
ficat de pregătire profesională a 
conducătorului auto pentru 
transport mărfuri, documente 
eliberate de ARR Vâlcea, pe 
numele Bogeanu Ion Delian, din 
Drăgăşani, județul Vâlcea. Se 
declară nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto pentru transport mărfuri, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Cosma Petre-Victor, din 
Bărbăteşti, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Leonte George Marian – com. 
Dracea, Teleorman, pierdut 
certificat conducător auto CPI 
marfă nr. 0248269000. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificat constatator 
nr. 644290 din 13.09.2017 si 
certificat de inregistrare seria B 
nr. 3461627 al Trafigura Trading 
(Europe) Sarl Geneva Sucursala 
Bucuresti, inregistrata in Regis-
t ru l  Comertu lu i  sub  nr. 
J40/15909/15.09.2017, CUI: 
38225043. Se declara nule.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal 

Urziceni. Nr. 200025/04.01.2018. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 250 din 

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează 

licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos pentru societățile și 

bunurile următoare: 1. SC PTK Design SRL, Fierbinți - 17 ianuarie 2018, ora 11.00: Autoutilitară N3, BC 

autotractor, Renault 24 GPA3/ Premium, an fabricație 2008 - preț pornire licitație 30126 lei fără TVA. 2. SC 

Solar Construct SRL, Urziceni - 18 ianuarie 2018, ora 11.00: Autoutilitară furgon Dacia D1305PU NDC, an 

fabricație 2004 - preț pornire licitație 2019 lei fără TVA; Autoutilitară camion Renault Master T35D, an 

fabricație 2000 - preț pornire licitație 7800 lei fără TVA; Autoutilitară Renault VI FN40B7 Messenger, an 

fabricație 1999 - preț pornire licitație 4359 lei fără TVA; Șlefuitor beton CF 464, an fabricație 2010 - preț 

pornire licitație 2019 lei fără TVA. 3. SC Fishing Green Lake SRL Drăgoești - 19 ianuarie 2018, ora 11.00: 

Imobil - construcție specială dig cu instalație de tranzitare a apei tip ,,călugăr”, situată în Drăgoești dig 

Chiroiu 4 - preț pornire licitație 89025 lei; 4. Ionescu Tudose Axintele - 22 ianuarie 2018, ora 11.00: Teren 

extravilan arabil în suparafață de 4409 mp situat în comuna Axintele, tarla 841, parcela 38 - preț pornire 

licitație 14701 lei. 5. Dragu Tudor Axintele - 23 ianuarie 2018, ora 11.00: Teren extravilan arabil în 

suparafață de 630 mp situat în comuna Axintele - Horia, tarla 959/3, parcela 26 - preț pornire licitație 2113 

lei. 6. Joita Catalin Viorel, Ion Roată - 25 ianuarie 2018, ora 11.00: Teren intravilan arabil în suparafata de 

956 mp situate în comuna Ion Roată, tarla 32/1, parcela 32 - preț pornire licitație 15169 lei. 7. Soc Agricolă 

,,Triumf'' Maia - 26 ianuarie 2018, ora 11.00: Teren intravilan curți construcții în suprafață de 3500 mp și 

construcțiile C3 șopron cu structura metalică, acoperit cu plăci de azbociment în suprafață construită de 

416 mp și C4 magazie din lemn acoperită cu table, în suprafață construită de 248 mp ambele cu grad 

avansat de uzură, situate în comuna Maia, tarla 300, parcela 1, lot 1, nr. cadastral 20757, jud. Ialomița - 

preț pornire licitație 115835 lei. 8. SC Chryssandrys Agricultural Dridu - 29 ianuarie 2018, ora 11.00: - 

Semănătoare păioase Verderstadt an achiziție 2010 - preț pornire licitație 85000 lei; - Semnatoare 

prășitoare Monosem NG, an achiziție 2010 - preț pornire licitație 51000 lei; - Scarificator Maschio Artiflio, 

an achiziție 2010 - preț pornire licitație 26000 lei; - Cultivator Cultirapid MA/A, an achiziție 2010 - preț 

pornire licitație 42000 lei; - Încărcător frontal Manip 75 A, an achiziție 2010 - preț pornire licitație 36000 

lei; - Combină de recoltat cereale Fortchrist, an achiziție 2012 - preț pornire licitație 15000 lei. Prețurile nu 

includ TVA. 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, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, 

cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice române, 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, 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 - 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. Relații 

suplimentare se pot obține la telefon 0243.255110, 0243.255115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. 

Data afișării: 04.01.2018.




