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OFERTE SERVICIU
l FIRMĂ DE PAZĂ ANGAJEAZĂ AGENŢI DE SECURITATE ŞI INTERVENŢIE
PENTRU TRENURILE DE
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ
AT E S TAT. R E L AŢ I I L A
TELEFON: 0785.285.972.
l Bar de sucuri cu specific
brazilian angajeaza barman.
Cerintele noastre:vorbitor de
limba portugheza,studii
medii,cursuri de calificare in
meseria de barman,salariu motivant CV-urile la email: rio.juice.
mamaia@gmail.com Relatii la
telefon: 0732505101
l Spitalul Clinic Colentina
organizează în data de
27.04.2017, la sediul administraţiei spitalului, concurs pentru
ocuparea a 2 posturi Consilier
Juridic IA -minim 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate, 1 post
Asistent Social -minim 10 ani
vechime în specialitate.
Termenul de înscriere este de 10
zile de la publicare. Conţinutul
dosarului şi tematica concursurilor vor fi afişate la avizierul
spitalului. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.17.80.
l Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în
sistemul administrației penitenciare (agent de penitenciare),
Penitenciarul Mărgineni scoate
la concurs un post vacant de
agent tehnic (instalator). Dosarele de candidat se depun în
termen de 15 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului, la
structura de resurse umane din
Penitenciarul Mărgineni. Taxa
de înscriere la concurs este de 85
lei. Alte informaţii suplimentare
se pot obţine pe site-ul Penitenciarului Mărgineni (http://anp.gov.
ro/web/penitenciarul-margineni,
secţiunea Carieră – Concursuri)
şi la structura de resurse umane
din Penitenciarul Mărgineni.
Baza de Aprovizionare Gospodărire și Reparații cu sediul str.
Sabarului nr.1, comuna Jilava,
judeţul Ilfov, scoate la concurs 1
post agent operativ/bărbați;
Termenul de înscriere este de 15
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv 26
aprilie 2017, orele 15.00, inclusiv,
perioadă în care candidaţii
depun dosarele de candidat
complete la structura de resurse
umane din cadrul unităţii. Taxa
de participare la concurs este de
85 RON. Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura
de resurse umane a Bazei de
Aprovizionare Gospodărire și
Reparații şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitencia-

relor (www.anp.gov.ro, secţiunea
Carieră -Concursuri din sursă
externă) și http://anp.gov.ro/web/
baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/cariera.
l Şcoala Gimnazială „Sorin
Titel”, cu sediul în localitatea
Margina, str.Principală, nr.121,
judeţul Timiş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-îngrijitor grupă grădiniţă -GPN
Margina -0,50 normă; -îngrijitor
clădiri şcoală -Şcoala Breazova
-0,25 normă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba practică
în data de 04.05.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
04.05.2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
medii; -vechime: nu e cazul;
-domiciliul în localitatea
Margina, respectiv Breazova.
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 Şcolii Gimnaziale „Sorin
Titel” Margina, loc.Margina, str.
Principală, nr.121, jud.Timiş.
Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Gimnaziale „Sorin Titel”
Margina, persoană de contact:
Căzănescu Angelica, telefon:
0256.326.195.
l Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, str. Dr. Calistrat
Grozovici, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de: Asistent medical
principal generalist cu (PL),
Unitate de transfuzii sanguină,
durată determinată. Număr

posturi: 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -testarea psihologică în data de 21.04.2017, ora
10.00, la sediul institutului;
-proba scrisă în data 25.04.2017,
ora 10.00; -proba practică în
data de 28.04.2017, ora 10.00;
-termenul de depunere a dosarelor: 12.04.2017. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -examen pentru
obţinerea gradului de principal;
-5 ani vechime ca asistent
medical; -concurs pentru
ocuparea postului de asistent
medical principal generalist cu
(PL). Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”.
Relaţii suplimentare la sediul:
Institutul Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei
Balş”, persoană de contact: ref.
Stroe Mihaela, telefon:
021.20.10.980, interior: 3055,
anca.stroe@mateibals.ro
l Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa, jud.Ialomiţa, organizează concurs în data de 3 mai
2017 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadă determinată din cadrul DSVSA
Ialomiţa, jud.Ialomiţa: 1.Asistent veterinar grad I- 1 post (OG
nr.42/2004); 2. Inginer debutant1 post (OG nr.42/2004). Condiţii
de participare la concurs: a)
Condiţii generale: prevăzute la
art.3 din Hotărârea 286/2011, cu
modificările şi completările ulte-

rioare; b)Condiţiile specifice
necesare în vederea participării
la concurs şi a ocupării funcţiei
contractuale de asistent veterinar, grad I, sunt următoarele:
-studii: medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat în
domeniul veterinar; -vechime:
minim 5 ani; c)Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de inginer
debutant sunt următoarele:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul chimie; -vechime: nu este
necesară. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -data-limită pentru
depunerea dosarelor: în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în MO; -3 mai 2017,
ora 10.00: proba scrisă; -5 mai
2017, ora 10.00: interviul.
Dosarul de concurs va conţine
documentele specificate la art.6
din Hotărârea 286/2011. Detalii
privind bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând
pagina oficială. Dosarele se
depun la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din str.
Lacului, nr.12, Slobozia, jud.
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la
nr. tel. 0243.232.069, int.236.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor de: asistent
medical generalist cu studii postliceale, 1 post-Unitate transfuzii
sanguine-UTS, vacant (contractual); asistent medical generalist
cu studii postliceale, 1 postSecţia OG IV, vacant (contractual) conform HG nr. 286 / 2011,
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiul ui Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
28.04.2017, ora 09.00; -Proba
practică -post UTS, în data de
04.05.2017, ora 09.00; -Proba
interviu -post OG IV, în data de
04.05.2017, ora 11.00; -Proba
interviu -post UTS, în data de
09.05.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: condiţii
generale: - cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; - îndeplineşte condiţiile
de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor
scoase la concurs; - (candidatul/
candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea

unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - diplomă de absolvire a
liceului sanitar sau diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă; - diplomă de absolvire a cursului de „Formare
iniţială în transfuzia sanguină”-ptr.postul UTS. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
20.04.2017, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Manager, Dr.
Ovidiu-Marcel Moisa.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor de: infirmier,
1 post-secţia ATI, vacant
(contractual); infirmier, 1 postSecţia OG II, vacant (contractual) conform HG nr. 286 / 2011,
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiul ui Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
28.04.2017, ora 12.00; -Proba
practică -post ATI, în data de
04.05.2017, ora 12.00; -Proba
practică -post OG II, în data de
04.05.2017, ora 13.00; -Proba
interviu -post ATI, în data de
09.05.2017, ora 12.00; -Proba
interviu -post OG II, în data de
09.05.2017, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii
generale: - cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; - cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; - îndeplineşte condiţiile
de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor
scoase la concurs; - (candidatul/
candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompa-
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tibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii
specifice: -Nivel de studii – generale; -Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau alţi
furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – act
doveditor de absolvire. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de: 20.04.2017, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str.Calea
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii
suplimentare la Spitalului Clinic
de Obstetrică şi Ginecologie
„Prof.Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact:
Ec.Manolache Elena, telefon:
021 / 303.50.50. Manager, Dr.
Ovidiu-Marcel Moisa.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de infirmier, 1
post-secţia OG I-Sala de naşteri,
temporar vacant (contractual),
conform HG nr. 286 / 2011, HG
nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia
Primarului General al Municipiul ui Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
21.04.2017, ora 14.00; -Proba
interviu, în data de 26.04.2017,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: condiţii generale: - cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi
vorbit;- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
posturilor scoase la concurs; (candidatul /candidata) nu a
fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit
reabilitarea. CONDIŢII SPECIFICE: -Nivel de studii – generale; -Curs de infirmiere
organizat de OAMGMAMR sau
alţi furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – act
doveditor de absolvire. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de: 12.04.2017, ora 14.00, la
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sediul Spitalului Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6.
Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec.Manolache Elena,
tel efo n : 0 2 1 / 3 0 3 .5 0 .5 0 .
Manager, Dr. Ovidiu-Marcel
Moisa
l Anunţ având în vedere
prevederile art. 7 alin.(1) din
hotărâre 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 şi a
criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările şi completărilor. Primăria comunei Vedea,
judeţul Teleorman organizează
concurs pentru ocuparea funcţii
contractuale de execuţie
vacantă, pe perioadă nedeterminată, de agent agricol I, în
cadrul compartimentului Fond
Funciar - Registru Agricol.
Concursul se organizează la
sediul Primăriei Vedea, judeţul
Te l e o r m a n , î n d a t a d e
27.04.2017, ora 1000 proba
scrisă și 02.05.2017 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României partea a III
a, la sediul Primăriei Vedea,
până la data de 19.04.2017.
Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din HG nr. 286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile de participare: - Studii medii absolvite
cu diploma de bacalaureat; Vechime în munca minim 3 ani
și 6 luni; - Cunoștințe de
operare calculator; Toţi candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art. 3 din anexa la HG nr.
286/2011, cu modificările şi
completările uterioare. Bibliografia se afişează la sediul
primăriei şi pe site-ul www.
primariavedea.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
primăriei Vedea şi la nr. de
telefon 0247337901 /
0769220402.
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VÂNZĂRI IMOBILE
Vand apartament renovat, 4
camere, in Bucuresti, central,
zona Intercontinental, pret
n e g o c i a b i l . Te l e f o n
0244513935.

CITAȚII
l Se citează Marcu Rodica şi
Ghenciu Neculai în dosar
15815/193/10 la Judecătoria
Botoşani la 25 aprilie 2017.
l Numitul Creanga Constantin-Viorel domiciliat in sat A.I.
Cuza, comuna A.I.Cuza, jud.
Iasi, este citat a se prezenta la
Judecatoria Pascani in data de
30.05.2017 orele 08:30 in dosarul
nr. 3640/866/2016 avand obiect
divort cu minori.
l Se citează numită Istrate
Maria cu ultimul domiciliu în
com. Dumbrava Rosie, Sat Cut,
Str. Pădurarului nr. 52, jud.
Neamţ, la Judecătoria Piatra
Neamţ pentru termenul din
9.05.2017, ora 09:00, având calitatea de pârâtă în dosar nr.
4073/279/2016 af lat pe rolul
Judecătoriei Piatra Neamţ,
judeţul Neamţ, având ca obiect
divorţ fără copii.
l Se citează numitul Banţa
Silviu Marian, cu domiciliul în
Tg-Jiu, Bdv. Ecaterina Teodoroiu, bl.502, sc.1, ap. 79, Gorj, în
calitate de pârât în dosarul
nr.20984/318/2016 al Judecătoriei Tg-Jiu, obiect exercitarea
autorităţii părinteşti, în contradictoriu cu reclamanta Văcaru
Rodica, pentru termenul de
judecată din data de 27.04.2017,
ora 11:30.
l Ciocanaru Ioana Alexandra,
cu ultim domiciliu in sat Manzatesti, com. Ungheni, jud. Iasi,
este chemata la Judecatoria Iasi,
str. Anastasie Panu nr.25, sala 3,
et.1, complet C12m in data de
24 mai 2017 ora 09.00 in calitate
de parata, in proces cu Ciocanaru Constantin pentru divort
c u m i n o r i , d o s . n r.
29253/245/2016.
l Cotte Iulian, cu ultim domiciliu in sat Voinesti, com.
Voinesti, jud. Iasi, este chemat la
Judecatoria Iasi, str. Anastasie
Panu nr.25, sala 6, et.2, complet
C02m in data de 04 mai 2017
ora 09.00, in calitate de parat, in
proces cu Cotte Nadia pentru
divort cu minori, dos. nr.
14957/245/2016.

l Csep Gavrila lui Gavrila este
citat pe data de 22.05.2017 la
Judecatoria Turda in dos. nr.
2600/328/2008 in calitate de
parat.
l Nap Gavrila, sotia lui Farcas
Constantin, Bonda Vasile Tingo,
Vartan Simion, Vartan Maria,
Nap Maria, Nap Veronica,
Oarga Aurelia lui Tudor, Oarga
Victoria lui Tudor, Farcasan
Constantinn si sotia Farcasan
Amalia, Culada Costan lui
Simion, Vartan Simion lui
Simion, Vartan Maria mar Bus
Costan, Nap Zamfir, Nap
Gheorghe, Varga Ana, Nap
Vasile, Roba Victoria, Varga
Ana, Nap Vasile, Roba Victoria,
Nap Gheorghe sunt citati pe
data de 09.05.2017 la Judecat o r i a Tu r d a i n d o s . n r.
4623/328/2013 in calitate de
parati.
l Mayera Tivadar Mayera
Vazul, Mayera Maria, sotia lui
Mayera Peter, Arion Valeria,
Arion Florica, Arion Maria,
Arion Nastasia sunt citati in
20.04.2017, la Judecatoria Turda
la 8.30, in dosar civil
4099/328/2016 pentru succesiune.

NOTIFICĂRI
l CII Constantin-Vorovenci
Daniela - Lichidator judiciar
notifică deschiderea procedurii
de insolvență prin procedura
falimentului privind pe
Atatarina SRL RL, cu sediul în
Municipiul București, Sector 6,
str. veteranilor, nr.17, bl. B3, sc.2,
et.P, ap.22, nr.dosar 7069/3/2017.
Termenul de depunere a opozițiilor este de 10 zile de la primirea
notificării, termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor asupra averii debitoarei este 25.04.2017, termenul
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 05.05.2017,
termenul pentru întocmirea și
afișarea tabelului definitiv al
creanțelor este 10.05.2017. Data
primei ședințe a adunării generale a creditorilor este 10.05.2017,
la sediul lichidatorului judiciar.
Relații la 0726 552 410.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostiinţă că pe
rolul Judecatoriei Arad se afla

dosarul nr. 3475/55/2017, cu
termen de solutionare la data de
04. 05.2017, avand ca obiect
uzucapiune formulata de reclamanta Baba Iuliana, pentru
constatarea dobandirii de catre
aceasta, prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat in localitatea
Iratosu, nr. 499, jud. Arad,
inscris in CF nr. 1486 Iratosu, cu
nr. top 31/a. Persoanele interesate pot face opozitie la numarul
de dosar indicat mai sus, in
termen de o luna de la data
publicarii prezentei, in caz
contrar Judecatoria va pasi la
judecata.
l Somaţiune. Prin prezenta
aducem la cunoştinţa celor interesaţi că pe rolul Judecătoriei
Miercurea Ciuc se află dosarul
nr.1478/258/2017, prin care
petenta Szocs Elisabeta, domiciliată în mun.Miercurea Ciuc, str.
Muller Laszlo, nr.21, sc.A, ap.12,
jud.Harghita, a solicitat instanţei
să se constate că a dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului compus
din teren în suprafaţă de
2.932mp, situat în com.Lunca de
Sus, Valea Ugra, nr.714, jud.
Harghita, înscris în cartea
funciară nr.4079 Mihăileni,
nr.top.12613-12622, 12770 1,
12770 2, 12771-12779, 12780/1 şi
12780/2/7. Orice persoană interesată care pretinde vreun drept
asupra imobilului are posibilitatea de a formula opoziţie, în
caz contrar, în termen de o lună
de la data publicării prezentei,
instanţa trecând la soluţionarea
cererii.

DIVERSE
l SC. Smart Diesel SRL, cu
sediul în loc Chisineu-Cris str.
Dunarii nr. 1/a tel; 0741010875,
e-mail; catalin.brotei@smartdiesel.ro, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul
de lucru din Pecica DN 7 km
563+170, jud. Arad, unde se
desfasoara activitatea de
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicole in
magazine specializate, cod
CAEN 4730, in scopul prestari
servicii, având ca principale faze
ale procesului tehnologic următoarele: Statie carburanti.
Măsuri de protecţie a factorilor
de mediu: apă – separatoare de
produse petroliere, aer; - nu este
cazul, sol – platforme betonate.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii publice cu strigare, la sediul Primăriei Municipiului
Târgu Jiu, în data de 27.04.2017, ora 13:00, pentru vânzarea
imobilului compus din construcţie în suprafaţă de 146 mp şi
terenul aferent în suprafaţă de 215 mp, situat în Târgu Jiu, Strada
Unirii, nr. 110.
Preţul de pornire este de 53.410 lei fără TVA.
Data limită de depunere a ofertei este 27.04.2017, ora 10:00 la
sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin
Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt specificate în Caietul de
sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost - 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fiecare zi de joi la ora
13:00, iar depunerea ofertei se face până cel târziu ora 10:00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205036, fax 0253.211661.

Gestiunea deşeurilor; pubele.
Observaţiile publicului formulate in scris/ informatiile privind
potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei de
Protecţia Mediului Arad, str.
Splaiul Mureşului FN,tel.
0257/280331; 0257/280996, timp
de zece zile lucrătoare după data
publicării prezentului anunţ.
l SC 29 Iancu Nicolae Residence SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul "Ansamblul Rezidenţial S+P+2+3R/
S+P+2+M Flanders Residences"
propus a fi amplasat în Bucureşti, sector 1, Şoseaua Straulesti, nr.93-199. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului APM Bucureşti din
Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector.6,
Bucureşti şi la sediul SC 29
Iancu Nicolae Residence SRL,
Str.Constantin Dobrogeanu
Gherea, nr.93, et.1, în zilele de
luni-vineri intre orele 8:30-12:00.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului APM Bucureşti.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare C.A. al S.C.
Frigocom S.A. convoacă A.G.A.
Ordinară a societăţii, în data de
15.05.2017, ora 10:00, la adresa
din România, Bucureşti, str. şos.
Odăii nr. 73-77, sector 1, pentru
toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de
30.04.2017, cu următoarea
ordine de zi: 1. Analizarea şi
aprobarea bilanţului contabil pe
anul 2016, a contului de profit şi
pierderi; 2. Analizarea raportului Consiliului de Administraţie şi descărcarea de gestiune
a Consiliului de Administraţie
pe anul 2016, a raportului auditorului financiar al societăţii
asupra bilanţului contabil pe
anul 2016 şi a contului de profit

şi pierderi; 3. Diverse. Acţionarii
pot participa la A.G.A. Ordinară, personal sau prin
mandatar cu procură. Un exemplar al procurii se depune la
sediul societăţii sau la locul de
ţinere a şedinţei până la data de
12.05.2017 ora 10.00. În cazul
neîndeplinirii prevederilor legale
şi statutare la prima convocare,
A.G.A. se reprogramează pentru
data de 22.05.2017, în acelaşi
loc, la aceleaşi ore. Informaţii
suplimentare la tel.
+40213198802. Consiliul de
Administraţie, PreşedinteRoberto Sorisio.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani scoate la licitaţie 1
câine de serviciu (rasa ciobănesc
german). Şedinţa de licitaţie cu
strigare va avea loc la data de
20.04.2017, ora 10.00, la sediul
IPJ Botoşani. Documentele
pentru participarea la licitaţie şi
caietul de sarcini se ridică cu cel
puţin 3 (trei) zile înainte de data
şedinţei de licitaţie, de la IPJ
Botoşani -Serv.Logistic, între
orele 08.00-16.00, de luni până
vineri, tel. 0231.507.231,
507.325. În cazul în care la
şedinţa de licitaţie nu se prezintă
nici un licitator, aceasta se va
repeta în termen de 15 zile.
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:
14 masini de cusut liniare fara
taiere Juki DDL-5550N/8500N,
la pretul de 150 lei/bucata, cu
TVA inclus si 2 masini surfilat 5
fire Brother MA4-B551-0085/069-5, la pretul de 200 lei/
bucata, cu TVA inclus. Licitatiile
se vor organiza in data de
11.04.2017, ora 13:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
14.04.2017, 21.04.2017,
25.04.2017, 28.04.2017,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: Kriss Guard Company - Pitești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Porsche 9PA/
EC22/ Cayenne, serie șasiu WP1ZZZ9PZ5LA06305, an fabricație
2005, AG-99-KGC, 26.008 lei. Prețurile menționate reprezintă
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel
puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a).
oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând
10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în
contul IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală
4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a
ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoană
interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 18.04.2017,
ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

ANUNȚURI
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02.05.2017, 05.05.2017,
09.05.2017, 12.05.2017,
16.05.2017, 19.05.2017,
23.05.2017, 26.05.2017,
30.05.2017, 02.06.2017, la
aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile de participare se pot obtine
numai de la sediul lichidatorului
j u d i c i a r. Te l e f o n / f a x :
0244597808; mobil:
0761132931/0723357858 sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l Primăria municipiului Drăgăşani organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
unui teren în suprafaţă de 55,50
mp aparţinând domeniului
public al municipiului Drăgăşani, situate în strada Gib
Mihăescu (în faţa Complexului
Restaurant Rusidava) pentru
amenajarea unei terase de vară.
Documentele necesare participării la această licitaţie se pot
ridica de la Direcţia DSP –
Birou constracte din str. Piaţa
Pandurilor nr. 1, în urma achitării contravalorii Caietului de
Sarcini în suma de 54 lei. Licitaţia se va ţine la data de
28.04.2017, ora 10:30 în Sala de
Şedinţe a primăriei mun. Drăgăşani, situata în strada Piaţa
pandurilor nr. 1. Relaţii suplimentare afla apelând la numele
de telefon: 0250-811.900.
l Primăria municipiului Drăgăşani organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea
unui teren în suprafaţă de 15,49
mp aparţinând domeniului
public al municipiului Drăgăşani, situat în strada T. Vladimirescu nr. 400, bl. R1, Sc. C,
parter pentru construirea unui
balcon cu extindere. Documentele necesare participării la
această licitaţie se pot ridica de
la Direcţia DSP – Birou
constracte din str. Piaţa Pandurilor nr. 1, în urma achitării
contravalorii Caietului de
Sarcini în suma de 54 lei. Licitaţia se va ţine la data de

28.04.2017, ora 10:00 în Sala de
Şedinţe a primăriei mun. Drăgăşani, situata în strada Piaţa
pandurilor nr. 1. Relaţii suplimentare afla apelând la numele
de telefon: 0250-811.900.
l Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services IPURL,
în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei Banca Columna
S.A. (bancă în faliment), anunţă
vânzarea în bloc prin licitaţie
publică, deschisă, cu strigare,
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase asupra ConstrucţieiSpaţiu comercial situat la
parterul imobilului din Drobeta
Turnu- Severin, Str. Aurelian
nr.44, Judeţul Mehedinţi, în
suprafaţă construită de 294,725
mp; 2. Bunurilor mobile ataşate
construcţiei, respectiv: 1 aparat
climatizare (nr. inv. 300001), 1
centrală telefonică (nr. inv.
300002), 1 sistem de securitate
(nr. inv. 800001), 1 scară 0043
(nr. inv. 700119); 3. Bunurilor
mobile descrise în Anexa 1 la
Regulamentul de vânzare.
Preţul de pornire al Licitaţiei
pentru drepturile litigioase
asupra imobilului- spaţiu comercial situat în Drobeta Turnu-Severin, Str. Aurelian nr. 44,
Judeţul Mehedinţi, precum şi a
bunurilor mobile aflate în patrimoniul Debitoarei S.C. Banca
Columna S.A. (bancă în faliment) este de 135.000 EUR, la
care se adaugă TVA-ul, după
caz. Licitaţia se organizează la
data de 20.04.2017, la orele
14.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Lakeview
Building, str. Barbu Văcărescu
nr. 301-311, etaj 8, sector 2.
Regulamentul de vânzare poate
fi achiziţionat la preţul de 500
Ron, plus TVA. Pentru participarea la licitaţie, procurarea
Regulamentului de vânzare este
obligatorie, obţinându-se de la
sediul lichidatorului judiciar, în
zilele lucrătoare, între orele
09:00-17:00, pe baza actului de
identitate şi/ sau a unui docu-

ment de reprezentare, precum şi
a dovezii de plată a preţului
Regulamentului. În vederea
participării la licitaţie se va
constitui o Garanţie de participare în cuantum de 10% din
preţul de pornire, respectiv de
13.500 EUR (echivalent în RON
la cursul RON/ EUR afişat de
BNR la data constituirii garanţiei), care se va depune
împreună cu restul documentaţiei de participare, conform
Regulamentului de vânzare, la
sediul lichidatorului judiciar
PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL,
până la data de 19.04.2017, orele
16.00. Pentru vizitarea bunurilor, achiziţionarea Regulamentului de vânzare şi a eventualelor
informaţii suplimentare vă
rugăm să contactaţi lichidatorul
judiciar la tel. 021.225.30.00,
fax: 021.225.36.50, persoane de
contact: Octavia Aldea şi Cristian Răvăşilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria
Comunei Răstoliţa, comuna
Răstoliţa, nr. 335, judeţul
Mureş, cod fiscal: 4578032,
telefon/fax: 0265.532.339,
e-mail: rastolita@cjmures.ro. 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Terenuri având
categoria de folosinţă pajişti în
suprafaţă disponibilă de 202,74
hectare- 4 loturi, din domeniul
public al comunei Răstoliţa,
judeţul Mureş, pentru realizarea
lucrărilor de exploatare raţională şi întreţinere a acestor
pajişti. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: la
sediul Primăriei Comunei
Răstoliţa; 3.1.Modalitatea sau

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 9595522/2014. Nr. 5506.1 din 30.03.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna 03, Ziua
30. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 20, luna 04, ora
11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Dumitrascu Marian, prima licitație/ licitația a
-I- a: a) Clădire în suprafață de ..., contruită ... și teren intravilan în suprafață de ..., situată în
localitatea …, comuna ..., str. ...., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA) față de prețtul de evaluare -, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -.
Sarcini: -. b) Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață
de ..., situat în localitatea ... str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA),
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. c) Alte bunuri:
teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Vlad Țepeș, sat Mihai Viteazul,
județul Călărași Tarla 17/1, parcela 24, preț de evaluare/ de pornire al licitației 9.001 lei (exclusiv
TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. Sarcini:
Creanțe - 2754 lei. 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 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; 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: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător,
după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0242.312939 int. 120, 148. Data aﬁșării: 03.04.2017.

modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate
procura de la sediul Primăriei
Comunei Răstoliţa. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: La
secretariatul Primăriei Comunei
Răstoliţa, comuna Răstoliţa,
nr.335, jud. Mureş. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Nu e cazul.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.04.2017,
ora 14.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.04.2017,
ora 13.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Răstoliţa, nr. 335, com.
Răstoliţa, jud. Mureş.
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 26.04.2017, ora 14.00,
la sediul Primăriei Comunei
Răstoliţa. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Tîrgu-Mureş, localitatea Tg.Mureş, str.Justiţiei,
nr.1, jud.Mureş, cod: 540069,
telefon: 0265.260.919, fax:
0265.260.580, e-mail: judecatoria.tgmures@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 04.04.2017.
l S.C. Miluxin ENB SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii

debitoare, după cum urmează:
Activul nr.1: Spaţiu comercial
din Broșteni, jud. Suceava.
Adresa: Imobil cu nr. 427 pt
teren si nr. 427-C1 pt cladire
inscris in CF 30479 Brosteni.
Format din: -teren cu suprafata
de 160 mp; -constructie P+E+M.
Vânzarea se va face prin licitatie
publica cu strigare, cu preţul de
pornire de 90% din prețul
evaluat de 200.700 lei (fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui
fapt, înainte cu minim 5(cinci)
zile raportat la data stabilită
pentru vânzare sub sancţiunea
decăderii, 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
13.04.2017 ora 16:30, şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 29.01.2015. Adjudecarea 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 Regulamentul de organizare şi desfăsurare 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. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, . Vasile Lupu nr. 43, jud.
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Iaşi, până la data de 13.04.2017
ora 16:00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela
la telefoanele:
0232.240890; 0742.109890, Fax
0232.240890.
l Primăria orașului Cernavoda
organizează în data de 26 aprilie
2017, ora 10:00, în sala de
ședințe a Consiliului local, licitație publică deschisă în vederea
închirierii terenurilor din tabelul
de mai jos, aparţinând domeniului privat al oraşului Cernavoda, destinate păşunatului sau
producerii de furaje: Nr. Cod
plansa / Nume trup pajiste /
Unitate amenajistica / Suprafata parcela (ha) / Face parte din
blocul fizic. 1 / DJ 223 / A 6/3/1 /
2,0000 / -. 2 /- /PS 18, lot 2 /
1,1500 / 6. 3 /- /PS / 2,0591 / 10.
4/ - /PS 18, lot 1 / 3,3000 / 2889 si
16/ TOTAL TRUP DJ 223 8,5091 /. 5 / APA CALDA /
A30/18 / 0,6591 / 51. 6 /-/ A
30/19/2 / 0,6000 / 51. 7 /-/ P32 /
0,8135 / 82. 8 - N31 / 3,0083 / -. 9
/-/ N 159/1 / 8,7716 / 82. 10 /- /P
155 / 5,0278 / 82 / TOTAL
TRUP APA CALDA - 18,8803.
11 / VALEA DERMENGIULUI
/ A 154/37/3 / 1,4277 / 91. 12/ - /
PS 158 / 2,7403 / 144. 13 /- /A
154/38/3 / 2,5723 / 160. 14 /- /PS
162 / 13,6325 / 139. 15 /- /N
159/3 / 6,2630 / 160. 16 /- /A
154/38/1 / 10,0000 / 160. 17 /-/ PS
159/2 / 19,2849 / 139. 18 /-/ A
154/39 / 13,1153 / 232. 19 /- /A
154/22 / 1,2738 / 160. TOTAL
TRUP VALEA DERMENGIULUI - 70,3098. 20 /
TIBRINU / P 163 / 21,4400 / 136
si 123. 21/ - /PS 174 / 1,0004 / - .
22 /- /NR 169 / 6,1033 / 150. 23
/-/ PS 173 / 7,4765 / 150. 24 - PS
177 / 4,4090 / 150. 25/ -/ PS 180 /
1,5699 / 178. 26 /- /PS 179/5 /
0,2255 / 191. 27 /- /PS 194 /
1,8473 / 167 si 191. 28 /-/PS 192 /
20,9542 / 192. 29 /-/ N 190 /
13,1977 / 2987 si 178/ TOTAL
TRUP TIBRINU - 78,2238 /30 /
HOTAR SALIGNY / A 224/5 /

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 14749/2017. Nr. 330070 din 03.04.2017.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 03 aprilie 2017. În temeiul art. 250, alin. (2), din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Mardale Ionel P.F.A., cu sediul
în localitatea Slobozia, str. Nisipuri, nr. 2, bl. 47, ap. 19, localitatea Slobozia, jud. Ialomița, CUI
27154486: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei) - Preț de
evaluare diminuat 50%, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Autoturism Ford Focus DA3/ G8DA15, an
fabricație 2005, capacitate cilindrică 1560 cmc, motorină, 6.500 lei, 19%. Licitația se află la al patrulea
termen. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 26 aprilie 2017, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 27154486, la
Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
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. La licitație nu poate participa debitorul, în nume propriu sau prin persoane
interpuse. 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, cu
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, 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 telefon numărul 0243.237.140, interior 197.
Data afișării: 03.04.2017.
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ANUNȚURI

3,4605 / 304. 31 /-/ TF 223 /
1,1466 / 304. 32 /- /PS 225 /
2,8915 / 304. 33 /-/ PS 226 /
2,4373 / 304. 34 /-/ PS 224/11 /
1,3285 / 304 / TOTAL TRUP
HOTAR SALIGNY - 11,2644 /
35 / CNE / PS 241/2 / 4,9110 /
304. 36 /- /P 231/9 / 2,1700 / 365.
37 /- /A 239/1/1 / 2,4000 / 389. 38
/- /PS 241/1 / 10,2000 / 389. 39 /-/
PS 244 / 4,9900 / 371. 40 /-/ A
245/1 / 14,4100 / 371. 41 /- /PS
246 / 5,3400 / 371. 42 /-/ PS 261 /
7,7700 / - si 371. 43 /-/ PS 267 /
4,2400 / 371. 44 /- /PS 263 /
1,8500 / 374. 45 /-/ PS 253 /
10,0000 / 511, 2836 si 510. 46 /- /
Arabil zona CNE / 2,2672 / 1402
/ TOTAL TRUP CNE - 70,5482
/ 47 / HINOG / PS PORT
VECHI / 1,0328 / 2169. 48 /-/
Pasune Bazine / 0,1569 / 1342.
49 /- /PS 96/2 / 0,7000 / 1342 /
TOTAL TRUP HINOG - 1,8897
/ 50 / INTRE VII / PS 520/1 /
0,9874 / 474 si 403. 51 /-/ PS
540/2 / 0,3395 / 405. 52 /- /PS 654
/ 0,9726 / 509. 53 /-/ PS 694/1/2 /
1,3240 / 1521 si 507. 54 /- /PS
520/2 / 2,0204 / 1521. 55 /- /TF
755/1/1 / 0,6502 / 560. 56 /-/ P
617 / 0,1942 / 614. 57 /-/ P 628 /
0,4418 / 614. 58 - P 1003 / 5,4227
/ 655 / TOTAL TRUP INTRE
VII - 12,3528 / TEREN
DESTINAT PASUNATULUI
SAU PRODUCERII DE
FURAJE IN ORASUL
CERNAVODA / 271,9781 /
Ivrinezu Mare (Pestera) /
A268/126 / 0,9000 / 503/ TOTAL
GENERAL - 272,8781. Persoanele interesate pot solicita docu-

MIERCURI / 5 APRILIE 2017

mentaţia de atribuire,
contracost, de la Compartimentul Cadastru din cadrul
Primăriei, până la data de
14.04.2017, ora 14:00. Data
limită pentru depunerea ofertelor la Centrul de Informare
pentru Cetăţeni din cadrul
Primăriei, este 21.04.2017, ora
10:00. Plicurile cu oferte se vor
deschide în data de 26.04.2017,
ora 10:00, in sala 10 din cadrul
Primăriei Cernavoda. Persoana
de contact – Dan Florentina.
l Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimatia nr. 1B2104/2007 emisa
de UNPIR, public spre cunostinta generala ca in ziua de
-21.04.2017- ora 12 se vinde la
licitatie publica in localitatea
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda
nr.76, jud.Valcea, averea urmarita, proprietatea S.C. Tom
Complex SRL Rm-Valcea, jud.
Valcea,unitate in lichidare
conform Legii 85/2006 si art.
431 - 433 Cod de procedura
civila, avere constand in: I.
Bunuri imobile: Baza de
productie - depozitare si teren „
situat in mun. Rm. Valcea, str.
Genistilor, nr. 10 ( fosta str.
Arinilor, nr. 54 ), jud. Valcea
compus din : cladire de birouri
cu regim de inaltime parter si
mansarda cu aria construita la
sol in suprafata de 60,92 mp,
aria construita desfsurata in
suprafata estimata de 121,84
mp, cladire baraca metalica cu

aria construita la sol in suprafata de 146,16 mp si teren in
suprafata de 1809,00 mp cu nr
cadastral 1450 si 11692 in
Cartea Funciara nr. 4707 a localitatii Rm. Valcea, judetul
Valcea pret 264.450 lei. II.
Bunuri mobile: 1. Autobasculanta – I.M. MIRSA VL 02
GRO- 9520 lei. 2. Autobasculanta – I.M. MIRSA VL 55
NLB -10285 lei. 3. Autobasculanta – I.M. MIRSA VL 02
ZUN -8415 lei. 4. Autobasculanta – I.M. MIRSA VL 61
TOM- 9520 lei. 5. Autobetoniera – AUTOMECANICA VL
55 CON- - 10285 lei. 6. AUTOBETONIERA – AUTOMECANICA VL 57 CON - 10285 lei.
7. Autobetoniera – CARMIX
3,5 T4 RM-VL 0213- 87125 lei.
8. Autoutilitara – LDV 400 VL
04 FRI -7225 lei. 9. EXCAVATOR – MENZI MUCK A91
plus - -324275 lei. 10. Tocator
cu lant – MENZI MUCK H150
-31960 lei. 11. Ciocan pneumatic – pikon – HANWOO
RBH 313- 16830. Toti cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor de mai sus vor incunostiinta lichidatorul societatii(
tel. 0722 740176, 0350 808201)
inainte de data vanzarii In
cazul in care nu se adjudica
licitatiile vor fi reluate in data
de 05.05.2017. Ofertantii interesati sa cumpere aceste bunuri,
se vor prezenta in locul si ziua
vanzarii, pana la acest
termen,urmand a se prezenta
oferte de cumparare si sa

depuna pentru S.C. Tom
Complex SRL -in lichidarec o n t n r. R O 5 8 R N C B
0263028899650001 deschis la
BCR Rm Valcea, cel putin 10%
din pretul de incepere a licitatiei, aferent bunurilor ofertate.
In situatia adjudecarii suma se
scade din pret, altfel, se restituie.
l Debitorul Plantis -Agro SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociaţii SPRL, scoate la
vânzare: 1.Motocicleta Kawasaki, tip (varianta) ZXT 40A/
ZZR1400, an fabricaţie 2006,
(45.000 Km), preţ pornire licitatie -18.000 Lei inclusiv TVA.
2.Tractor rutier CASE 9200.25,
an fabricaţie 1996, preţ pornire
licitaţie -54.000,00 Lei inclusiv
TVA; 3.PLUG REGENT 5
BRAZDE -preţ pornire licitaţie
-13.500,00 Lei inclusiv TVA;
4.Semănătoare păioase Maschio
-preţ pornire licitaţie -11.250,00
Lei inclusiv TVA; 5. Lamă
deszăpezire -preţ pornire licitaţie
-8.100,00 Lei inclusiv TVA. 6.
Disc lăţime 6M -preţ pornire
licitaţie -10.050,00 Lei inclusiv
TVA. Preţul Regulamentului de
licitaţie pentru motocicleta şi
utilaje af late în patrimoniul
debitoarei SC Plantis -Agro SRL
este de 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. Preţul de pornire al licitaţilor pentru bunurile mai sus
prezentate, aparţinând patrimoniului debitoarei Plantis - Agro
SRL, reprezintă 100% din
valoarea de piaţă inclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi
obţinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitaţie este condiţionată de:
-consemnarea în contul nr.
RO39UGBI0000802003738RON
deschis la Garanti Bank SA

/VSBUBÔOöFDBSFWJOFSJ
(IJEVMEFUJNQMJCFSBM
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%PVǊQBHJOJEFJOUFHSBNF SFCVT TVEPLV

Prietenos,
util,

distractiv!

Ploieşti până la orele 14,00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a
garanţiei de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; -achiziţionarea până la aceeaşi dată a
Caietului de sarcini şi Regulamentului de participare la licitaţie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru motocicletă si utilaje
prima şedinţă de licitaţie a fost
fixată în data de 12.04.2017, ora
12.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele şedinţe de licitaţii vor fi
în data de 19.04.2017,
26.04.2017, 03.05.2017,
10.05.2017, ora 12.00. Toate
şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti,
Str. Elena Doamna, Nr. 44A,
Judeţ Prahova. Pentru relaţii
suplimentare sunaţi la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relaţii suplimentare şi vizionare apelaţi tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunţul poate fi vizualizat şi pe site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut carnet student pe
numele Silveanu Andrei, eliberat
de Universitatea Bucureşti Facultatea Ecologie-Mediu. Se
declară nul.
l Pierdut Chitanta achitare
integrala locuinta, pe numele
Suna Aurel Maria. Declar nula.
l Pierdut Contract vanzare
cumprare nr.3864/I/1990 si
Proces verbal anexa, pe numele
Dragomir Vasile si Dragomir
Janeta. Le declar nule.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala SCAVL Berceni, pe
numele Voicu Georgeta. Declar
nula.

l Pierdut Proces verbal din
05.08.1981, pe numele Dinu
Maria. Declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare
apartament, pe numele Ionescu
Ilie si Ionescu Alexandrina.
Declar nula.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala locuinta, Iordache
Eugenia. Declar nula.
l Pierdut legitimaţie de serviciu
nr. J1149510, titular Cristian
Iulian Jderu, valabil până la
20.01.2021, eliberată de
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
l Pierdut registru unic de
control al S.C. Almada New
Concept S.R.L.-D, cu sediul
social în strada Barcarolei nr. 12,
sector 3, Bucureşti, C.U.I.
32907980, J40/2996/2014. Îl
declar nul.
l Declar pierdute Certificatul
de înregistrare, Certificatul
Constatator pentru sediul social
din Bucureşti, Sector 3, Calea
Dudeşti, nr.188, Camera 5, Bl.B,
Et.1, Ap.3, şi Certificatul constatator pentru terţi, toate trei
aparţinând KC AGRO Management SRL, cu sediul social
în Bucureşti, Sector 3, Calea
Dudeşti, nr.188, Camera 5, Bl.B,
Et.1, Ap.3, J40/1908/2014, CUI:
32806675. Le declarăm nule.
l S.C. Coffee Spa S.R.L. cu
sediul social în loc. Piatra
Neamţ, str. Bistriţei nr. 18, bl.
F11, ap. 7, jud. Neamţ, C.U.I.
30815251, declar pierdute certificat constatator şi menţiuni în
original de la punctul de lucru
din şoseaua Antiaeriană nr. 42,
sector 5, Bucureşti. Se declară
nule.

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 24, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Vancon Utilaje SRL, licitația I - 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 (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Dacia SD
KSDEK Logan, serie șasiu UU1KSDEKJ37768834, an fabricație 2007, sursa de energie motorină,
capacitate cilindrică 1461 cm, cutie de viteză manuală, număr kilometri parcurși 145.000, nu este
cazul, 12.049 lei, 19%; 2. Autoturism Dacia LSDAA Logan, serie șasiu UU1LSDAAH35838965, an
fabricație 2006, sursa de energie benzină, capacitate cilindrică 1390 cm, cutie de viteză manuală,
număr kilometri parcurși 142.000, nu este cazul, 9.372 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 al licitației; c). împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 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 după actul
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după 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:
.... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - 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 vor 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. Pentru informații suplimentar, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Caimacanu Daniel.

