
www.jurnalul.ro I

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Vineri, 6 octombrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

OFERTE SERVICIU

Angajăm ajutor bucătar în 
București, Sector 3. Nu este 
necesară experiență. Detalii 
la tel. 0722.988.918.

Angajăm personal pentru 
depozite din Anglia, Irlanda 
și Germania. Se plăteste 
doar transportul! Contact: 
0748.702.150, ysiiea.ro@
gmail.com.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Da n emarca  – N orv eg ia . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l Comuna Subcetate, județul 
Harghita, având în vedere 
prevederile Legii nr. 188/1999, 
republicată, privind Statutul 
Funcționarilor Publici, cu 
modificările și completările 
ulterioare și HG nr. 611/2008  
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
unei funcții publice de execuție 
vacante de: -Consilier, grad 
profesional debutant, compar-
timent resurse umane si stare 
civilă. Condiții specifice: a) 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în 
domeniul științelor economice, 
juridice sau administrație 
publică; b) cunoștințe operare 
pe calculator; Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei 
comunei Subcetate, județul 
Harghita, în data de 9 noiem-
brie 2017, ora 10,00-proba 
scrisă și 13 noiembrie 2017, ora 
12,00-interviul. Pentru partici-
parea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute în art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, republi-
cată, privind Statutul Funcțio-
narilor Publici, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării prezen-
tului anunț, în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Subcetate, 
sat Subcetate, str Protopop Elie 
Câmpeanu, nr. 16, județul 
Harghita. Relații suplimentare 
se pot obține la telefon 0266-
345003-Birou Secretar. 

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucu-
rești, str. Aleea-Căuzași, nr. 
49-51, sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractual 
vacante: -un post kinetotera-
peut debutant -Compartiment 
Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie din cadrul Secției 
Medicină Internă I: -studii de 
specialitate cu diplomă de 
licenţă în specialitate; -fără 
vechime în specialitate; -un post 
asistent medical debutant 
balneofizioterapie -Comparti-
ment Recuperare, Medicină 
Fizică și Balneologie din cadrul 
Secției Medicină Internă I: 
-studii finalizate cu absolvirea 
școlii postliceale sanitare -speci-
alizarea balneofizioterapie; 
-certificat de membru eliberat 
de  OAMGMAMR; -fără 
vechime în specialitate; -un post 
infirmieră debutant -comparti-
ment ATI: -curs infirmiere 
organizat de OAMGMAMR 
sau curs de infirmier organizat 
de furnizori autorizați de Minis-
terul Muncii și Ministerul Sănă-
tăț i i ;  - fără  vechime în 
specialitate; -un post economist 
debutant -Serviciul tehnic 
administrativ: -studii superioare 
f ina l i za te  în  domeniu l 
economic; -abilităţi de utilizare 
PC, Internet, Microsoft Office; 
-un post muncitor calificat 
liftier: -autorizație de liftier 
emisă de ISCIR, valabilă, 
vechime minim 6 ani; -un post 
îngrijitoare: -diplomă de absol-
vire a cel puțin școala generală, 
vechime minim 6 luni. Pentru a 
ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndepli-
nească condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul Spitalului Prof. Dr. 
Constantin Angelescu în 
termen de 15 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, între orele 9.00-14.00 și 
trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Proba scrisă va avea 
loc în data de 30.10.2017, ora 
10.00, iar proba practică va 
avea loc în data de 01.11.2017, 
ora 10.00, la sediul Spitalului 
Prof. Dr. Constantin Ange-
lescu. Relaţii suplimentare și 
tematica se pot obţine de la 
sediul Spitalului Prof. Dr. 
Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse Umane, telefon 
nr.021.323.30.40, int.443. 

l Primăria Comunei Fundu 
Moldovei, cu sediul în locali-
tatea Fundu Moldovei, judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 
-Consilier I, în cadrul Compar-
timentului financiar contabil, 
un post, conform prevederilor 
HG nr.286/2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 30.10.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 02.11.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Consilier I: Compartiment 
financiar contabil: a)studii 
universitare absolvite cu 
diplomă de licență -economice 
sau administrative; b)vechime 
în specialitatea studiilor minim 
5 ani. 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 Primă-
riei Comunei Fundu Moldovei. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Fundu 
Moldovei, persoană de contact: 
Matei Mihai, 0723.818.346.

l Orașul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, 
nr.67,  local i tatea Târgu 
Frumos, judeţul Iași, organi-
zează, conform prevederilor 
HG nr.286/2011, concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
posturilor contractuale vacant 
de: -Muncitor calificat I -Creșa 
oraș Târgu Frumos; -Muncitor 
calificat IV -Sectorul de Gospo-
dărie Comunală oraș Târgu 
Frumos. Concursul va avea loc 
la sediul instituției în data de 
30.10.2017, ora 10.00, probă 
practică, iar data și ora inter-
viului vor fi anunțate după 
proba practică. Dosarele de 
înscriere se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la secretariatul 
comisiei de concurs, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. 
Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/2011. Condiţiile speci-
fice necesare participării la 
concurs astfel: -pentru postul 
de muncitor calificat  I din 
cadrul Creșei oraș Târgu 
Frumos: -vechime în muncă: 9 
ani; -minim școală generală cu 
diplomă/certificat de absolvire; 
-pentru postul de muncitor 
calificat IV din cadrul Secto-
rului de Gospodărie Comunală 
oraș Târgu Frumos: -minim 

școală generală cu diplomă/
certificat de absolvire; -nu se 
solicită vechime în muncă. Alte 
informaţii pot fi obţinute la 
sediul sau de pe site-ul institu-
ției: www.primariatgfrumos.ro, 
la  secţ iunea „Anunţur i 
publice”, „Concursuri”. 

l  L i c e u l  Te h n o l o g i c 
„Constantin Brâncuși” Satu 
Mare, Județul Satu Mare, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant: administrator financiar, 
conform HG 286 /2011 . 
Condiţii de participare la 
concurs sunt: -nivelul studiilor 
superioare; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare 
ocupării postului: 5 ani; -cunoș-
tinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet; -apt medical. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-30 octombrie 2017, ora 09.00: 
proba scrisă; -31 octombrie 
2017, ora 11.00: proba practică; 
-31 octombrie 2017, ora 12.00: 
proba interviu. Toate probele 
de concurs se vor desfășura la 
sediul unităţii din Satu Mare, 
Strada Crișan, nr.1. Dosarele se 
depun la secretariatul unităţii, 
situat în Satu Mare, Strada 
Crișan, nr.1, până la data de 
20.10.2017, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0261.730.517, între 
orele 8.00-14.00. 

l Primăria Comunei Stâlpeni, 
cu sediul în localitatea Stâl-
peni, judeţul Argeș, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal  asistent,  în cadrul 
Compartimentului Contabili-
tate, taxe și impozite, 1 post, 
conform Legii nr.188/1999, 
republicată, privind statutul 
funcţionarilor publici, cu modi-
ficările și completările ulteri-
o a r e .  C o n c u r s u l  s e  v a 
desfășura astfel: -07.11.2017 
-ora 10.00 -proba scrisă; 
-09.11.2017 -ora 10.00 -inter-
viul. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Absolvent de studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv de studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lent  -șt i inţe economice; 
-Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice- 1 an. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Stâlpeni, judeţul 
Argeș. Relaţii suplimentare la 

sediul Primăriei Stâlpeni, 
persoană de contact: Dincu-
lescu Marius Florinel, telefon: 
0 2 4 8 . 5 6 5 . 5 3 7 ,  f a x : 
0248.565.222. 

l Școala Gimnazială Vlad 
Dănulescu Pâncești, cu sediul 
în localitatea Pâncești, comuna 
Pâncești, judeţul Neamț, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 30.10.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 30.10.2017, ora 13.00; 
-Proba practică în data de 
30.10.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime cel puțin un an 
în învățământ; -domiciliul în 
comuna Pâncești. 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 Școlii 
Gimnaziale Vlad Dănulescu 
Pâncești. Relaţii suplimentare 
la sediul Școlii Gimnaziale 
Vlad Dănulescu Pâncești, 
persoană de contact: Huci 
Bogdan, telefon: 0751.145.115. 

l Colegiul Sportiv „Nadia 
Comăneci”, cu sediul în strada 
Perchiului, nr.4, Municipiul 
Onești, Judeţul Bacău, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
a două posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedeter-
minată: 1 post de bucătar; 1 
post muncitor (ajutor bucătar). 
Concursul va avea loc în data 
de 30.10.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă), 01.11.2017, ora 9.00 
(proba practică) și (interviul) 
ora 12.00. Dosarele candida-
ţilor se depun la sediul unităţii 
în perioada 09.10.2017-
20.10.2017, între orele 12.00-
16.00. Condiţii de înscriere: 
Bucătar: -studii medii de speci-
alitate/ profesionale/calificare 
în domeniu; -vechime minimă 
în domeniu: 3 ani. Muncitor 
(ajutor bucătar): -studii gene-
rale/medii, vechime minimă: 0. 
Concursul este organizat în 
temeiul prevederilor HG 
1027/2014. Informaţiile supli-
mentare se pot obţine la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0234.317.743, secretar Manea 
Rodica. 

l Primăria Orașului Drăgă-
nești-Olt, având sediul în 
orașul Drăgănești-Olt, str.N.Ti-
tulescu, nr.150, judeţul Olt, cu 
respectarea prevederilor legale 
prevăzute de HG 611/2008, 
organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, după cum 
urmează: -consilier juridic, 
clasa I, grad profesional asis-
tent în cadrul Compartimen-
tului juridic,  contencios 
administrativ: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în știinţe juridice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; -consi-
lier juridic, clasa I, grad profe-
sional asistent în cadrul 
Compartimentului executări 
silite: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinţe juridice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an; -refe-
rent, clasa III, grad profesional 
superior în cadrul Comparti-
mentului contabilitate: -studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 9 ani; 
-consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant în cadrul 
Compartimentului achiziţii 
publice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinţe juridice sau 
economice; -consilier, clasa I, 
grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului achi-
ziţii publice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în știinţe juridice 
sau economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -consilier, clasa 
I, grad profesional principal în 
cadrul Compartimentului 
resurse umane: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în speci-
alitatea studiilor: minimum 5 
ani. Probe: -proba scrisă: 07 
noiembrie 2017, ora 10.00; 
-interviul: 10 noiembrie 2017, 
ora 10.00. 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 Primă-
riei Orașului Drăgănești-Olt. 
Probele se vor susţine la sediul 
instituţiei din str. N. Titulescu, 
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nr. 150, oraş Drăgăneşti-Olt, 
judeţul Olt. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Pentru concursul de 
recrutare (funcţii publice de 
execuţie), dosarul va cuprinde 
documentele prevăzute de 
art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008, pentru apro-
barea normelor  pr iv ind 
organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici. 
Copiile de pe actele depuse la 
dosar se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretari-
atul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate. Bibliografia, 
actele necesare pentru dosarele 
de înscriere la concurs, precum 
şi alte informaţii sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de 
internet: http://www.dragane-
sti-olt.ro. Relaţii suplimentare 
la telefonul: 0249.465.815.

l Municipiul Târnaveni, 
judeţul Mureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a două posturi 
contractuale temporar vacante 
de execuție: -Sector Sere Spații 
Verzi -un post -muncitor cali-
ficat treapta II; -Serviciul 
Public de Asistenţă Medicală 
Comunitară -un post -asistent 
medical principal. Condiţii 
necesare ocupării posturilor 
vacante: Condiții generale: 
Poate ocupa un post vacant sau 
temporar vacant persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevă-
zute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea 
principi i lor  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 persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: 
-Sector Sere Spații Verzi 
-muncitor calificat treapta II: 
-studii generale şi calificare în 
meser ia  de  f lor i cu l tor ; 
-minimum 6 ani vechime în 
meserie; -Serviciul Public de 
Asistenţă Medicală Comuni-
tară -asistent medical principal: 
-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -studii 
post l iceale  absolvi te  cu 
diplomă: şcoală sanitară postli-
c e a l ă  s a u  e c h i v a l e n t ă ; 
-minimum 5 ani vechime ca 
asistent medical şi examen 

pentru obţinerea gradului prin-
cipal. Pentru înscrierea la 
concurs candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conţine documentele prevăzute 
la art.6 din HGR nr.286/2011. 
Concursul constă din 2 probe şi 
se va desfăşura conform calen-
darului: -Termenul-limită de 
depunere a dosarelor de 
înscriere este de 5 zile lucră-
toare de la data afişării anun-
țului, ora 15.00, la sediul 
instituției, P-ţa Primăriei, nr.7, 
Municipiul Târnăveni; -proba 
scrisă: în data de 23.10.2017, 
ora 10.00, la sediul instituţiei; 
-interviul: în data 25.10.2017, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. 
Persoană de contact: d-na 
Salahub Cristina Ecaterina, 
consilier, telefon: 0265.443.400, 
interior: 39.

l Primăria Municipiului 
Târnaveni, judeţul Mureş, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante 
de execuție: -Sector Întreţinere 
Reparaţii Străzi -un post -Şef 
formaţie muncitori; -Sector 
Sere Spații Verzi -un post 
-muncitor calificat treapta I; 
-Creşă -1 post -educator. 
Condiţii necesare ocupării 
posturilor vacante: Condiții 
generale: Poate ocupa un post 
vacant sau temporar vacant 
persoana care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art.3 din 
Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completăr i le  ul ter ioare , 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011. Condiţii 
specifice: -Sector Întreţinere 

Reparaţii Străzi -Şef formaţie 
muncitori: -studii medii -profil 
tehnic;  -minimum 2 ani 
vechime în meserie; -Sector 
Sere Spații Verzi -Muncitor 
calificat treapta I: -studii gene-
rale şi calificare în meseria de 
f loricultor sau mecanic; 
-minimum 9 ani vechime în 
meserie; -Creşă –Educator: 
-studii superioare în domeniul 
pedagogic absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; -cu 
sau fără vechime în speciali-
tatea studi i lor  necesare 
ocupării postului. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii 
vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
HGR nr.286/2011. Concursul 
constă din 2 probe şi se va 
desfăşura conform calenda-
rului: -Termenul-limită de 
depunere a dosarelor de 
înscriere este de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anun-
țului, ora 15.00, la sediul 
instituției, P-ţa Primăriei, nr.7, 
Municipiul Târnăveni; -proba 
scrisă: în data de 30.10.2017, 
ora 10.00, la sediul instituţiei; 
-interviul: în data 01.11.2017, 
ora 10.00, la sediul instituţiei. 
Persoană de contact: d-na 
Salahub Cristina Ecaterina, 
consilier, telefon: 0265.443.400, 
interior: 39.

l Spitalul Orăşenesc de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu 
sediul în localitatea Târgu-Căr-
buneşti, str.Eroilor, nr. 51, 
judeţul Gorj, organizează 
conform HG 286/23.03.2011, 
modificată, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale temporar vacante, 
după cum urmează: -asistent 
medical generalist: 1 post 
-temporar vacant -ambulato-
riu-cabinet RMFB. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.10.2017, 
ora 9.00; -Interviul în data de 
27.10.2017, ora 9.00. Condiţii 
generale de participare: a) Are 
cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în 
România; b) Cunoaşte limba 
română scris şi vorbit; c) Are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) Are capa-
citate deplină de exerciţiu; e) 
Are o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe 
baza fişei de aptitudine elibe-
rată de către medicul de 
muncii; f) Îndeplineşte condi-
ţiile de studii potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) Nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-

ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condi-
ţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale sunt: -diplomă de absol-
vire a şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de 3 ani în 
specialitate sau diplomă de 
licenţă în specialitate; -6 luni 
vechime în domeniu sau adeve-
rinţă de susţinere a examenului 
de asistent medical generalist 
debutant. 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 Spita-
lului Orăşenesc de Urgenă 
Târgu-Cărbuneşti, din strada 
Eroilor, numărul 51, judeţul 
Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Orăşenesc de 
Urgenţă Tărgu-Cărbuneşti, 
persoană de contact: referent 
Fetiţoiu Valentin, telefon: 
0 2 5 3 . 3 7 8 . 1 6 5 ,  f a x : 

0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu 
sediul în localitatea Târgu-Căr-
buneşti, str. Eroilor, nr. 51, 
judeţul Gorj, organizează 
conform HG 286/23.03.2011, 
modificată, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, după 
cum urmează: -asistent medical 
generalist debutant: 2 posturi 
-vacante secţia pediatrie; -asis-
tent medical generalist debu-
tant: 1 post -vacant secţia 
cardiologie; -asistent medical 
generalist: 2 posturi -vacante 
compartiment primiri urgenţe; 
-asistent medical generalist 
debutant: 1 post -vacant secţia 
ATI; -brancardieri: 4 posturi 
-vacante secţia ATI; -infirmieră 
debutantă: 1 post -vacant CS 
Logreşti; -infirmieră debutantă: 
2 posturi -vacante secţia ATI; 
-spălătoreasă: 1 post -vacant 
spălătorie-garderobă. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
30.10.2017, ora 9.00; -Interviul 
în data de 03.11.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de partici-
pare: a) Are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
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statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; b)Cunoaşte 
limba română scris şi vorbit; c)
Are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)Are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza fişei de aptitudine 
eliberată de către medicul de 
muncii; f)Îndeplineşte condi-
ţiile de studii potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) Nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condi-
ţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale sunt: -diplomă de absol-
vire a şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de 3 ani în 
specialitate sau diplomă de 
licenţă în specialitate, pentru 
posturile de asistent medical 
generalist. Condiţii de vechime: 
-Asistent medical debutant 
-fără vechime; -Asistent 
medical -6 luni vechime în 
domeniu sau adeverinţă de 
susţinere a examenului de asis-
tent medical generalist debu-
tant ;  -Pentru postul  de 
infirmieră debutantă -diplomă 
de absolvire a şcolii generale 
sau liceu şi curs de infirmiere 
absolvit -fără vechime; -Pentru 
postul de brancardier -studii 
medii şi curs de prim ajutor 
-fără vechime; -Pentru postul 
de spălătoreasă -studii generale 
sau medii -fără vechime. 
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 Spitalului Orăşe-
nesc de Urgenţă Târgu-Cărbu-
neşti, din strada Eroilor, 
numărul 51, judeţul Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă 
Târgu-Cărbuneşti, persoană de 
contact: referent Fetiţoiu 
Valentin, telefon: 0253.378.165, 
fax: 0253.378.085, e-mail: sp_
carb@yahoo.com.

l Primăria Comunei Vedea, 
Judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului  contractual  de 
execuţie temporar vacant, pe 
perioadă  determinată, de 
casier, în cadrul compartimen-
tului Contabilitate, impozite şi 
taxe, achiziții publice, resurse 
umane. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Vedea, 
judeţul Teleorman, în data de 
24.10.2017, ora 10:00 proba 
scrisă şi 26.10.2017 interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 5 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III –a. 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. Condi-
ţiile de participare: - studii 
medii absolvite cu diploma de 
bacalaureat. Toţi candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 
3 din anexa la HG nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările 
uterioare. Detalii privind 
condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul primăriei Vedea 
şi la nr. de telefon 0247337901.

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
Punghina, com. Punghina 

organizează concurs, în baza 
H.G.  285 /2011  ş i  H .G. 
1027/2014, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Punghina, com. 
Punghina, jud. Mehedinţi în 
data de 30.10.2017, ora 13:00, 
proba scrisă şi în data de 
31.10.2017, ora 13:00 interviu 
pentru ocuparea postului 
contractual pe perioada nede-
terminată de îngrijitor grupa 
învăţământ preşcolar -0,50 
post. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul şcolii.

l La ziarul Jurnalul Național 
din data de 27 septembrie 2017, 
la anunţul Primăriei comunei 
Cernica, cu sediul în Cernica, 
str. Traian nr.10, judeţul Ilfov 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de consilier debutant 
conform Legii nr. 188/1999, se 
face următoarea rectificare: în 
loc de: „Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul Ilfov, 
în data de 5 noiembrie 2017, la 
ora 11.00- proba scrisă şi 7 
noiembrie 2017 -interviul.” se 
va citi: „Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul Ilfov, 
în data de 6 noiembrie 2017, la 
ora 11.00- proba scrisă.” Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Primăria Comunei Buturu-
geni, judeţul Giurgiu, cu sediul 
în comuna Buturugeni, judeţul 
Giurgiu, anunţă scoaterea la 
concurs a unui post contrac-
tual, vacant în baza HG nr. 
286/2011: denumirea postului: 
1 post şofer (buldoexcavator) 
compartiment gospodărie/ 
intervenţie transport. Nivelul 
studiilor: G/M sau şcoală profe-
sonală mecanici auto sau echi-
valentă. Data ora şi locul de 
desfăşurare: 30.10.2016 ora 
12.00- proba scrisă. Data limită 
până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de 
concurs: 20.10.2017 ora 12.00. 
Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul 
concursului: pbuturugeni@
yahoo.com; 0246277168; 
0246277110.

CITAȚII  
l Margarint (fosta Gavril) este 
chemata in judecata de catre 
Gavril Petrache pentru partaj 
in dosarul nr. 24117/245/2015 
de pe rolul Judecatoriei Iasi cu 
termen la data de 13.11.2017 
ora 8 la C36M, et.1, sala 1.

l Se citează Nedelcu Amalio 
Giani Morandi la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti, 
nr. 52, la data de 01.11.2017, 
ora 08.30, în process cu 
Gherghe Georgeta-Elena 

pentru hotărâre cu valoare de 
act authentic în dosar nr. 
1816/292/2017.

l Stan Virginia, cu ultimul 
domiciliu în Țăndărei, este 
chemată la Judecătoria Feteşti, 
cu sediul în str. Călăraşi, nr. 
422, Feteşti, județul Ialomița, 
în dosarul nr.4093/229/2016, 
camera Sala 1, în ziua de 
09.11.2017, completul 6, ora 
9.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Inspectoratul de Stat 
în Construcții, în calitate de 
reclamant, pretenții.

l Se citează numitul Ferraglio 
Graziano, SC Savinela SRL şi 
SC Donetti COM, pentru 
t e r m e n u l  d i n  d a t a  d e 
1 7 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r u l 
1738/111/2016, aflat pe rolul 
Curţii de Apel Oradea, în 
contradictoriu cu Vesa Alina.

l Judecătoria Bistriţa. Alba 
Iulia, Nr.1, Cod poştal: 420178. 
S a l a  1 6 8 .  D o s a r  N r. 
13311/211/2016. Citaţie. Griga 
Horia Răzvan şi Griga Crinuţa 
Mariana, ambii cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Bistriţa, 
str.Piaţa Centrală, nr. 38, jud. 
Bistriţa-Năsăud, sunt chemaţi 
în această instanţă, camera 
Sala 168, în ziua de 03.11.2017, 
Completul nr.4, ora 9:00, în 
calitate de Pârâţi, în proces cu 
Banca Transilvania SA, Sucur-
sala Mărăşti în calitate de 
Reclamant, partaj bunuri 
comune/lichidarea regimului 
matrimonial.

l Numita Gaita Lacramita 
Tanta, cu ultimul domiciliu in 
Romania, in comuna Urdari, 
sat Fantanele, jud. Gorj, este 
citata la Judecatoria Tg-Jiu pe 
data de miercuri, 25.10.2017, 
ora 11.30, completul C12, sala 
5, in calitate de parata dosarul 
civ.nr. 8413/318/2017, in 
procesul de divort cu recla-
mantul Gaita Ion.

l Trocariu Ionela-Cristina, 
este citată în calitate de pârâtă, 
în dosarul nr. 281/198/2017, al 
Judecătoriei Brezoi, pentru 
t e r m e n u l  d i n  d a t a  d e 
06.11.2017, în proces de divorț 
cu reclamantul Trocariu 
Gheorghe.

l Citaţie emisă la data de 05 
o c t o m b r i e  2 0 1 7 . 
Pârâtul Ciuhandu Adrian, cu 
domiciliul în sat Urseni, 
comuna Moşniţa Nouă, jud.
Timiş, str.Bisericii, nr.115, în 
prezent cu domiciliul necu-
noscut, este chemat la Judecă-
toria Timişoara, cu sediul 
în P-ţa Tepeş Vodă, nr.2A, în 
dosarul nr.3744/325/2017, 

pentru termenul de judecată 
din data de 16 octombrie 2017, 
la sala completului de judecată 
C3C, în proces cu Ciuhandu 
Roxana Ramona, pentru 
divorţ. 

l Se citează SC Junior 
Permeca SRL (CUI:30778765, 
J22/1775/2012) cu ultimul 
sediu cunoscut în Sat Valea 
Adâncă, Comuna Miroslava, 
nr. Cadastral 3514, clădirea C1, 
etaj 1, camera 1, Judeţul Iaşi, 
pentru data de 30 Octombrie 
2017, ora 8:30 la Judecătoria 
Iaşi, camera Sala 6- Camera de 
consiliu, Complet c05, în 
dosarul nr.19026/245/2017, 
stadiu procesual al dosarului: 
Fond, în calitate de pârât, în 
proces cu Covalact SA în cali-
tate de reclamant, pentru 
cerere de valoare redusă.

DIVERSE  
l SC IRI FOREST ASSETS 
SRL anunță publicul interesat 
asupra declanşării etapei de 
încadrare în vederea obținerii 
avizului de mediu conform HG 
1076/2004, pentru amenaja-
mentul sivic UP XV Mureş –
Cluj, amplasat în județele 
Mureş şi Cluj. Prima versiune a 
amenajamentului poate fi 
consultată la sediul titularului 
în Bucureşti, str. Sos. Bucureşti 
–Ploieşti, nr. 42-44, Complex 
Băneasa Business &Techno-
logy Park, Clădirea B, etaj 2, 
județul Ilfov, din data de 
02.10.2017. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, 
comentarii şi sugestii în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
data publicării anunțului, la 
APM Cluj–Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, 
fax 0264/412914, e-mail: 
office@apmcj.anpm.ro, în zilele 
luni –vineri, între orele 9.00 
-14.00.

l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna Septembrie 
2017, premii ce constau intr-un 
voucher in valoare de 400 
RON, sunt Mihaela Carp, 
Klaudia Major, Ionut Alin Ilie, 
Luminita Capota, Ramona 
Sfiriac.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de admi-
nistrator judiciar al debitorului 
S.C. Eurolemn Trans S.R.L., 
conform Încheierii Civile nr. 
7 3 / J S / C C  d i n  d a t a  d e 
21.09.2017, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş-Severin în 
dosarul  nr. 3688/115/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau 
alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi 
urm. din Legea nr. 85/2014, 

coroborate cu art. 71 alin. (2) 
sau, după caz, art. 73 alin. (1) 
din acelaşi act normativ. Noti-
fică. Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura gene-
rală - împotriva debitoarei S.C. 
Eurolemn Trans  S .R.L . 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
toare i  es te :  06 .11 .2017. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare 
şi comunicare a Tabelului preli-
minar al creanţelor este: 
27.11.2017.  Contestatiile la 
Tabelul preliminar al crean-
telor pot fi depuse la Tribunal 
in termen de 7 zile de la data 
publicarii tabelului in B.P.I. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
creanţe lor  admise  es te : 
27.12.2017. Prima şedinţă a 
Adunării Creditorilor debi-
toarei  va avea loc la data de: 
04.12.2017, ora 12.00 la sediul 
ales al administratorului judi-
ciar din  Reşiţa, str. P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, 
ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezen-
tarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comi-
tetului creditorilor; confirmarea 
administratorului judiciar; 
stabilire onorariu administrator 
judiciar; alte menţiuni. 

l  S C  H e u b a c h  I n v e s t 
GMBH&Co KG Grobgmain, 
sucursala Bucureşti, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
p r o i e c t u l     „ C o n s t r u i r e 
ansamblu rezidenţial cu dotări 
de servicii şi comerţ cu regim 
de înălţime 2S+P+3E+4Dx, 
refacerea împrejmurii terenului 
ş i  o r g a n i z a r e  e x e c u ţ i e 
lucrări”, propus a fi amplasat 
în Bucureşti, str.Sfinţii Voie-
vozi, nr.20-24, sector 1. Infor-
maţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM 
Bucureşti, din  Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, Bucu-
reşti, şi la sediul SC Heubach 
Invest SRL, din str.Dogarilor, 
nr.26-30, sector 2, Bucureşti, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
8.30-12.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Bucu-
reşti.

l AN Apele Române -Admi-
nistraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul 
„Amenajare pârâu Eşelniţa, în 

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei 
licitaţii publice cu strigare, la sediul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, în data de 26.10.2017, ora 13:00 pentru vânzare 
instalație nocturnă. 
Instalația nocturnă scoasă la vânzare poate fi văzută în incinta 
CET Târgu Jiu.
Preţul de pornire este 1.638.163,6 lei.
Data limită de depunere a ofertei este 26.10.2017, 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. 0253.205038, fax 0253.211661.
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localitatea Eşelniţa, jud.Mehe-
dinţi”, propus a fi amplasat în 
judeţul Mehedinţi, intravilanul 
şi extravilanul comunei Eşel-
niţa. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi, 
Str.Băile Herculane, nr.3, în 
zilele de luni până vineri, între 
orele 08.00-14.00, şi la sediul 
titularului, de luni până joi, 
între orele 08.00-16.00, şi vineri, 
între orele 08.00-13.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi, 
str.Băile Herculane, nr.3.

l AN Apele Române -Admi-
nistraţia Bazinală de Apă 
Banat anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Sistem de 
retenţie plutitori pe râul Cerna, 
sectorul Coramnic-Orşova, jud.
Mehedinţi”,  propus a fi 
amplasat în judeţul Mehedinţi, 
intravilanul municipiului 
Orşova. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi, 
Str.Băile Herculane, nr.3, în 
zilele de luni până vineri, între 
orele 08.00-14.00, şi la sediul 
titularului de luni până joi, 
între orele 08.00-16.00, şi vineri, 
între orele 08.00-13.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi, 
str.Băile Herculane, nr.3.

l ABA Banat, titular al proiec-
tului „Apărare împotriva inun-
daţ i i lor  a  munic ip iu lu i 
Caransebeş, zona aeroport, 
zona Caransebeşul Nou, jud.
Caraş-Sever in” ,  anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi 
de evaluare adecvată: fără 
evaluarea impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului 
asupra mediului,  pentru 
proiectul „Apărare împotriva 
inundaţiilor a municipiului 
Caransebeş, zona aeroport, 
zona Caransebeşul Nou, jud.
Caraş-Severin”, propus a fi 
amplasat pe teritoriul munici-
piului Caransebeş, zona aero-
portului şi aval de str.Tudor 
Vladimirescu în albia Pârâului 
Potoc, zona Caransebeşul Nou 
în albia Pârâului Zlagna, jud.
Caraş-Severin. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, din Reşiţa, Str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-15.00, 
şi vineri, între orele 08.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet: http:/apmcs.anpm.
ro/. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ 
până la data de 11.10.2017.

l AN Apele Române -Admi-
nistraţia Bazinală de Apă 
Banat, titular al proiectului 
„Regularizare Valea Mare şi  
Boşneag la Moldova Nouă, 
judeţul Caraş-Severin”, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului de 
evaluare adecvată: fără evalu-
area  impactului  asupra 
mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului 
asupra mediului,  pentru 
proiectul „Regularizare Valea 
Mare şi Boşneag la Moldova 
Nouă, judeţul Caraş-Severin”, 
propus a fi amplasat în judeţul 
Caraş-Severin pe cursul pârâ-
ului Valea Mare, a pârâului 
Boşneag, a pârâului Pârva 
Reca şi pe malul f luviului 
Dunărea. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Se-
verin, din Reşiţa, Str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni 
până joi, între orele 08.00-
15.00, şi vineri, între orele 
08.00-13.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: 
http://apmcs.anpm.ro/. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ până la data 
de 10.10.2017.

l SC Arsat Industrie SRL, cu 
sediul în judeţul Arad, locali-
tatea Pecica, str.601, nr.53, 
intenţionează să achiziţioneze 
Centru de prelucrare cu 
comandă numerică orizontal_1, 
Centru de prelucrare cu 
comandă numerică orizontal_2, 
Strung cu comandă numerică 
o r i zonta l_1 ,  S t rung  cu 
comandă numerică orizontal_2, 
Soft pentru evitarea coliziu-
nilor pe maşină în cadrul POR 
2014-2020, apelul de proiecte 
POR/102/2/2/Îmbunătățirea 
competitivității economice prin 
creşterea productivității muncii 
în IMMuri, în sectoarele 
competitive identificate în 

SNC, pentru proiectul intitulat 
„Consolidarea poziției pe piață 
a societății Arsat Industrie SRL 
prin achiziția de echipamente 
inovative şi performante în loc.
Pecica, jud.Arad”, cod SMIS 
112415. Locul de furnizare a 
echipamentelor: judeţul Arad, 
localitatea Pecica, str.601, nr.53. 
Tipul contractului: contract de 
furnizare Centru de prelucrare 
c u  c o m a n d ă  n u m e r i c ă 
orizontal_1, Centru de prelu-
crare cu comandă numerică 
o r i zonta l_2 ,  S t rung  cu 
comandă numerică orizontal_1, 
Strung cu comandă numerică 
orizontal_2, Soft pentru 
evitarea coliziunilor pe maşină. 
Durata contractului: 12 luni. 
Valoarea estimată a contrac-
tului: 5,547,925.66Lei, fără 
TVA. Specificaţiile tehnice sunt 
puse la dispoziţie la sediul 
societăţii, din judeţul Arad, 
localitatea Pecica, str.601, nr.53. 
Pentru detali i  ne puteţi 
contacta la  te lefon/fax: 
0744.903.333, e-mail: andrei.
ghinea@arsat.ro, persoană de 
contact: Andrei Ghinea. În 
acest sens, vă invităm să depu-
neţi ofertele dumneavoastră de 
preţ conform specificaţiilor 
tehnice, cu respectarea preţului 
exprimat în lei fără TVA, până 
cel târziu 16.10.2017, ora 16.00, 
prin curier sau depunere 
directă la secretariatul societăţii 
din str.601, nr.53, localitatea 
Pecica, judeţ Arad. Furnizarea 
utilajelor se va face la terme-
nele specificate în specificaţiile 
tehnice, iar preţurile din ofertă 
nu vor fi modificate sau actua-
lizate pe durata contractului.

l SC Arsat Industrie SRL, cu 
sediul în judeţul Arad, locali-
tatea Pecica, str.601, nr.53, 
intenţionează să achiziţioneze 
Centru de prelucrare cu 
c o m a n d ă  n u m e r i c ă 
orizontal_3, în cadrul POR 
2014-2020, apelul de proiecte 
POR/102/2/2/Îmbunătățirea 
competitivității economice prin 
creşterea productivității muncii 
în IMMuri, în sectoarele 
competitive identificate în 
SNC, pentru proiectul intitulat 
„Consolidarea poziției pe piață 
a societății Arsat Industrie SRL 
prin achiziția de echipamente 
inovative şi performante în loc.
Pecica, jud.Arad”, cod SMIS 
112415. Locul de furnizare a 
echipamentelor: judeţul Arad, 
localitatea Pecica, str.601, nr.53. 
Tipul contractului: contract de 
furnizare Centru de prelucrare 
c u  c o m a n d ă  n u m e r i c ă 
orizontal_3. Durata contrac-
tului: 12 luni. Valoarea esti-
m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i : 
1,534,095.33Lei, fără TVA. 
Specificaţiile tehnice sunt puse 

la dispoziţie la sediul societăţii, 
din judeţul Arad, localitatea 
Pecica, str.601, nr.53. Pentru 
detalii ne puteţi contacta la 
telefon/fax: 0744.903.333, 
e-mail: andrei.ghinea@arsat.ro, 
persoană de contact: Andrei 
Ghinea. În acest sens, vă 
invităm să depuneţi ofertele 
dumneavoastră  de  pre ţ 
conform specificaţiilor tehnice, 
cu  respectarea  preţului 
exprimat în lei fără TVA, până 
cel târziu 16.10.2017, ora 16.00, 
prin curier sau depunere 
directă la secretariatul societăţii 
din str.601, nr.53, localitatea 
Pecica, judeţ Arad. Furnizarea 
utilajelor se va face la terme-
nele specificate în specificaţiile 
tehnice, iar preţurile din ofertă 
nu vor fi modificate sau actuali-
zate pe durata contractului.

l SC Arsat Industrie SRL, cu 
sediul în judeţul Arad, locali-
tatea Pecica, str.601, nr.53, 
intenţionează să achiziţioneze 
Centru CNC de prelucrat cu 
laser şi Soft pentru progra-
marea maşinilor, în cadrul POR 
2014-2020, apelul de proiecte 
POR/102/2/2/Îmbunătățirea 
competitivității economice prin 
creşterea productivității muncii 
în IMMuri, în sectoarele 
competitive identificate în 
SNC, pentru proiectul intitulat 
„Consolidarea poziției pe piață 
a societății Arsat Industrie SRL 
prin achiziția de echipamente 
inovative şi performante în loc.
Pecica, jud.Arad”, cod SMIS 

112415. Locul de furnizare a 
echipamentelor: judeţul Arad, 
localitatea Pecica, str.601, nr.53. 
Tipul contractului: contract de 
furnizare Centru CNC de 
prelucrat cu laser şi Soft pentru 
programarea maşinilor. Durata 
contractului: 12 luni. Valoarea 
estimată a contractului: 
2,313,741.46Lei, fără TVA. 
Specificaţiile tehnice sunt puse 
la dispoziţie la sediul societăţii, 
din judeţul Arad, localitatea 
Pecica, str.601, nr.53. Pentru 
detalii ne puteţi contacta la 
telefon/fax: 0744.903.333, 
e-mail: andrei.ghinea@arsat.ro, 
persoană de contact: Andrei 
Ghinea. În acest sens, vă 
invităm să depuneţi ofertele 
dumneavoastră  de  pre ţ 
conform specificaţiilor tehnice, 
cu  respectarea  preţului 
exprimat în lei fără TVA, până 
cel târziu 16.10.2017, ora 16.00, 
prin curier sau depunere 
directă la secretariatul societăţii 
din str.601, nr.53, localitatea 
Pecica, judeţ Arad. Furnizarea 
utilajelor se va face la terme-
nele specificate în specificaţiile 
tehnice, iar preţurile din ofertă 
nu vor fi modificate sau actuali-
zate pe durata contractului. 

l Mitrea Ştefan Lucian, având 
sediul în judeţul Ilfov, oraş 
Pantelimon, Strada Cernica, 
nr.75, titular al PUZ- Ansamblu 
Locuinţe Colective P+2, P+4 cu 
dotări aferente, servicii comer-
ciale sanitare, dotări educaţio-
nale, împrejmuire, amenajare 

parcări şi circulaţii carosabile 
în incintă, branşamente la utili-
tăţi, organizare de şantier în 
Oraşul Pantelimon, Tarla 75, 
Parcela 756/1, nr. Cad. 244, 
Jud.Ilfov, anunţă publicul inte-
resat asupra Deciziei etapei de 
încadrare luată în cadrul 
şedinţei Comitetului Special 
c o n s t i t u i t  d i n  d a t a  d e 
04.10.2017, urmând ca prima 
versiune a planului să fie 
supusă procedurii de adoptare 
de catre autorităţile compe-
tente, fără aviz de mediu. 
Observaţii/comentarii şi sugestii 
se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov (tel.021.430.15.23) 
în termen de 10 zile calendaris-
tice de la publicarea anunţului.

SOMAȚII  
l Emisa in tereiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, 
astfel cum s-a dispus prin 
incheierea de sedinta din data 
de 03.10.2017, privind cererea 
inregistrata sub dosar nr. 
1456/246/2017 al Judecatoriei 
Ineu de catre petentii Feier 
Teodor si feier Maria, ambii 
domiciliati in Voievodeni nr. 34, 
comuna Birsa, jud. Arad, prin 
care solicita sa se constate ca au 
dobandit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune, asupra imobi-
lului inscris in CF 1414 Birsa, 
nr. cadastral 1414, compus din 
teren instravilan imprejmuit in 
suprafata de 1158 mp, propri-
etar tabular fiind Feier pavel, 
decedat la data de 10 aprilie 

Ministerul FinanțelorPublice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul 

Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date 

cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 11955 din 03.10.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 03. 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 31, luna Octombrie, anul 2017, ora 11.30, în localitatea 

Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului FUNDAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE - FILIALA CĂLĂRAȘI, licitația 

a 3 a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Dacia Logan SD KSD9L, nr. 

înmatriculare CL 01 FDC, an fabricație 2002, nr. de identificare UU1KSD9L546248463, 1461 cmc, 

motorină, culoare gri. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se 

cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 9.633 lei. Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *): 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 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 se prezinte la termenul de 

vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Calărași; 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: ... 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. 159. Data afișării: 05.10.2017.
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1967, sub B2, in cota de 1/1 
parte. Petentii sustin ca au 
posedat imobilul de mai sus in 
mod pasnic, public, continuu si 
sub nume de proprietary, de 
peste 25 de ani, fara ca proprie-
tarul tabular sau alte personae 
sa faca acte de intrerupere a 
prescriptiei achizitive. Toti cei 
interesati au posibilitatea sa 
depuna de indata opozitie la 
Judecatoria Ineu, intrucat in 
caz contrar, in termen de o luna 
de la ultima afisare sau publi-
care se va proceda la analizarea 
cererii petentului cu privire la 
constatarea dreptului sau de 
proprietate.

l Prin cererea inregistrată sub 
dosar nr 1174/246/2017 petentul 
B e r a r i u  G l i g o r  C N P 
1440727024913 domiciliat in sat 
Iermata nr 35, Jud Arad, soli-
cită inscrierea dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
inscris in CF nr 301553 Seleus, 
CF vechi 753 Moroda, cu nr top 
1896/119-120 compus din teren 
intravilan in suprafaţă de 4323 
mp, imobil asupra căruia figu-
rează ca proprietar tabular de 
sub B1, in cota de 1/1 părţi 
defuncta Chifor Sofia (Sofie) 
născută Bupte decedată la 
06.05.1962 şi asupra imobilului 
inscris in CF nr 301552 Seleus, 
CF vechi nr 755 Moroda, cu nr 
top 1989/119-120 compus din 
teren intravilan in suprafaţă de 
3240 mp, imobil asupra căruia 
figurează ca proprietar tabular 

de sub B1 in cota de 1/1 părţi 
defunctul Bupte Brasovan 
decedat la 12.06.1920. In urma 
acesteia sunt somaţi, in baza art 
130 din Decretul-Lege nr 
115/1938, toţi cei intersaţi de 
indată să inainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece in 
caz contrar, in termen de o lună 
de la această ultimă publicare 
se va proceda la soluţionarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administratie al 
SC Comrep SA cu sediul in 
Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino 
nr. 32, jud. Prahova, inmatri-
culat la ORC Prahova sub nr. 
J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 
1345008, in conformitate cu 
dispozitiile L31/1991, republi-
cata, cu modificarile ulterioare, 
convoaca Adunarea Generala 
Extaordinara a Actionarilor 
S.C Comrep S.A pentru data de 
09.11.2017 ora 11:00 la sediul 
societatii, pentru toti actionarii 
inscrisi in Registrul Consolidat 
al Actionarilor la sfarsitul zilei 
de 26.10.2017, in conformitate 
cu prevederile L 31/1990 repu-
blicata. Ordinea de zi va fi 
urmatoarea: 1.  Aprobarea 
contractarii unei facilitatii de 
credit de pana la 4 mil. Lei (cu 
utilizare cash si/sau pentru 
emitere de scrisori de garanti), 
la o banca care poate asigura 
garantarea de catre stat sau din 
alte fonduri de garantare de cel 

putin 70%, diferenta fiind 
garantata cu depozit de cash 
colateral de catre SC COMREP 
SA sau majorarea facilitatii de 
credit  contractata de la 
Bancpost pana la nivelul plafo-
nului de 8.2 Milioane Lei, Faci-
litatea de credit noua sau 
majorarea creditului vor putea 
fi garantate cu ipoteca pe crean-
tele provenite din relatiile 
comerc ia le  ces ionate  in 
favoarea bancii finantatoare si 
cu gaj asupra conturilor curente 
deschise de companie la banca 
finantatoare. 2.  Aprobarea 
contractarii unei facilitati de 
credit de tip factoring in suma 
de maxim 2.500.000 ron de la 
Bancpost. Facilitatea de credit 
va fi garantata cu urmatoarele 
garantii: cesionarea creantelor 
provenite din contractele /
comenzile cu debitorii cedati si 
gaj pe conturile companiei 
d e s c h i s e  l a  B a n c p o s t . 
3. Contractarea unui credit de 
nevoi temporare in suma 
maxima de 2 000 000 RON pe o 
perioada de 12 luni pentru 
sustinerea activitatii curente 
garantate cu instrumente de 
plata necertificate, girate in 
favoarea bancii finantatoare. 
Deasemeni creditul va fi 
garantat cu: - Bilet la ordin 
emis de societate in favoarea 
bancii, stipulat “fara protest”, 
B.O. va fi emis in alb si va 
cumula suma creditului si 
dobanda pana la rambursarea 
integrala; - Ipoteca imobiliara 

asupra incasarilor si soldului 
contului curent si a subcontu-
rilor deschise la banca finanta-
toare, la valoarea necesarului de 
garantat (valoarea creditului + 
dobanda aferenta perioadei de 
finantare). 4.  Desemnarea 
persoanelor imputernicite 
pentru deschiderea de cont, 
pentru semnarea contractelorde 
credit si de garantie, precum si 
si altor documente necesare in 
acest scop precum si cu drept 
de semnatura in continuare in 
relatiile cu banca cu care va fi 
contractat creditele. Actionarii 
care detin cel putin 5% din 
capitalul social, au dreptul in 
cel mult 15 zile de la data publi-
carii convocarii sa introduca 
puncte pe ordinea de zi a 
Adunarii  Generale si  sa 
prezinte proiecte de hotarare 
aferente noilor puncte. Actio-
narii isi pot exercita aceste 
drepturi in scris prin servicii de 
curierat sau mijloace electro-
nice. Fiecare actionar are 
dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunarii generale. Docu-
mentele referitoare la proble-
mele de pe Ordinea de zi, 
formularele care se vor folosi 
pentru votul prin corespon-
denta, formularele de procuri 
speciale, buletinele de vot, 
proiectele de hotarare, pot fi 
consultate si solicitate/procu-
rate de la sediul societatii ince-
pand cu data de 09.10.2017, de 
actionarii interesati. Actionarii 

se vor putea prezenta personal 
la adunarea generala, isi vor 
putea numi un reprezentant sau 
vor putea vota prin corespon-
denta. Reprezentarea actiona-
rilor se poate face si prin alte 
persoane decat actionarii cu 
exceptia administratorilor, pe 
baza de procuri speciale care se 
vor depune in original la sediul 
societatii pana la data de 
06.11.2017 inclusiv. In acelasi 
termen buletinele de vot prin 
corespondenta, completate si 
semnate de actionari, se vor 
depune la sediul societatii 
personal sau prin posta, reco-
mandat cu confirmare de 
primire pe care sa fie trecuta 
adresa expeditorului. Toate 
informatiile referitoare la 
convocarea A.G.E.A., si hotara-
rile adoptate, vor fi disponibile 
pe web site-ul societatii: www.
comrepsa.ro, incepand cu data 
de 09.10.2017. In situatia in 
care la prima convocare nu se 
intrunesc conditiile de convo-
care necesare, se convoaca o 
noua A.G.E.A. in acelasi loc, pe 
data de 10.11.2017 ora 1100 cu 
aceeasi ordine de zi. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel. 0244.513.145, 0726.111.916 
sau la sediul societatii.

LICITAȚII  
l În data de 26 octombrie 
2017, ora 11.00, în temeiul HCL 
nr.31/30.06.2015, la sediul 
pr imăr ie i  Sacu,  judeţul 

Caraş-Severin, se va organiza 
licitaţia publică având ca obiect 
„Concesionarea suprafeţei de 
teren de 26.763mp pe 49 ani 
pentru dezvoltarea unei zone de 
agrement” teren situat în locali-
tatea Sacu. Cererile de înscriere 
la licitaţie, însoţite de toate 
documentele necesare se vor 
depune la sediul primăriei 
Sacu, până la data de 26 octom-
brie 2017, ora 10.00 (dată limită 
de depunere a tuturor docu-
mentelor). Contravalorea Caie-
tului de sarcini şi a tuturor 
documentelor necesare licitaţiei 
este de 100 lei, sumă ce se va 
achita la caseria unităţii, până 
la data de 26 octombrie 2017, 
ora 10.00. Informaţii suplimen-
tare la tel.0255.510.340.

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
apartamentului situat in 
Campina, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et.2, 
ap.12, jud. Prahova, compus 
din doua camere si dependinte 
cu o suprafata utila de 50,44 
mp; pretul de pornire al licita-
tiei este de 88.440 lei (pret 
nepurtator de TVA). Licitatiile 
vor avea loc pe data de: 
12 .10 .2017 ,  17 .10 .2017 , 
26 .10 .2017 ,  09 .11 .2017 , 
16 .11 .2017 ,  23 .11 .2017 , 
07 .12 .2017 ,  14 .12 .2017 , 
19.12.2017 si 08.01.2018 orele 
12:30 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, strada Ion Maio-

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 11957 din 03.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 03. 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 31, luna octombrie, anul 2017, ora 12.30, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului GROZEA EXPEDIȚII S.R.L., licitația a III - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatie, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autotractor 

Iveco, varianta Magirus LD44CE43, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004228455, serie 

motor 007644, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-04-AOM, Nu se cunosc, 6.166 lei, 19%; 

Autotractor Iveco, varianta LD440E43T, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004226406, 

serie motor 006079, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-63-PET, Nu se cunosc, 5.595 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 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 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, 

int. 159. Data afișării: 05.10.2017.

Ministerul FinanțelorPublice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul 

Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date 

cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 111959 din 03.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 03. 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 31, luna Octombrie, anul 2017, ora 13.30, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Rovaral Recycling S.R.L., licitația a 2 a. Denumirea bunului mobil. 

Descriere sumară: Semiremorcă cisternă, marca SLP, varianta 2D, caroserie cisternă transport 

produse petroliere, an fabric. 1997, nr. identificare UXM2C22PV22M1104, masă proprie 8.550 kg, 

masă autorizată 22.000 kg, masă max. autorizată 29.550 kg. Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul: Sechestru BEJ Tănăsescu George Dorian. Prețul de evaluare sau 

de pornire al licitației, exclusiv TVA: 7.473 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 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 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 

beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; 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: ... 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. 159. 

Data afișării: 05.10.2017.
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Național
rescu, bl. 33 S1, et. 7, cab. 7B. 
Conditiile de participare la 
licitatie sunt mentionate in 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar, a carui 
valoare este de 1000 lei (fara 
TVA). Relatii suplimentare la 
telefon: 0344104525.

l Nr. 8894/04.09.2017 anuntul 
de licitaţie publica -Primaria 
Comunei Glodeni, Judetul 
Dambovita, CIF 4402671, cu 
sediul in Strada Poiana Mare 
nr.1, telefon 0245.228.303, fax 
0245.228.348, e-mail primar-
glodeni@gmail.com, concesio-
neaza prin licitatie publica 
deschisa trei suprafete de teren 
in Strada Centru nr.16- 405 
mp, Centru nr.8- 62 mp, 
Centru nr.6- 43 mp., categoria 
de folosinta curţi- constructii, 
apartinand domeniului privat 
al comunei Glodeni. -Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 30.10.2017, ora 10.00, 
Primaria Comunei Glodeni; 
Data limită de depunere a 
ofertelor: 27.10.2017, ora 16.00. 
-Documentatia aferenta se 
obtine de la sediul Primariei  
Comunei Glodeni. Primar, 
Chiran Gheorghe.

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 adminis-
trativ- 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 
f i i n d  i n  c u a n t u m  d e 
682.619,40le i  (respect iv 
154 .038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara 
TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la 
data de 11.10.2017 orele 11.00, 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc 
la la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, in data de 12 
octombrie 2017 orele 12:00 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 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu preve-
derile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate 
fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidato-
rului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare 
in termenul stabilit prin Regu-
lamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie 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, poten-
ţialii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 12.10.2017, 
orele 11.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
I o n e l a  l a  t e l e f o a n e l e : 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l Anunţ de participare la lici-
tatie pentru vanzare prin lici-
tatie publica: 1.Informatii 
generale privind proprietarul: 
Consiliul Local Babadag; Cod 
fiscal:  4508533; Adresa: 
Judetul  Tulcea,  Orasul 

Babadag, Str. Republicii, Nr.89, 
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 
0240/562 939; e-mail: urba-
nism@primaria-babadag.ro. 2. 
Informatii generale privind 
obiectul vanzarii: – teren cu 
suprafata de 4397 mp situat in 
extravilanul orasului; 3. Infor-
matii privind documentatia de 
atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a soli-
cita si de a obtine documen-
tatia de atribuire, punerea la 
dispozitia  oricarei persoane 
interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui 
exemplar din documentatia de 
atribuire se realizeaza in mod 
direct, nerestrictionat si deplin, 
prin mijloace electronice sau pe 
suport de hartie. 3.2. Compar-
timentul responsabil din cadrul 
proprietarului : Biroul Urba-
nism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str. Cabanei 
nr. 5. 3.3. Documentatia de 
atribuire se pune la dispozitia 
solicitantilor in mod gratuit. 
3.4. Data limita pentru solici-
tarea clarificarilor 18.10.2017. 
4. Informatii privind ofertele: 
4.1 Data limita de depunere a 
documentelor : 26.10.2017, ora 
10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de evaluare a ofertelor 
va avea loc in data de 

27.10.2017, ora 10.00 la sediul 
Primariei orasului Babadag, 
str. Republicii, nr.89. 6. Infor-
matii privind instanta compe-
tenta in solutionarea litigiilor 
aparute:contestatiile se depun 
in termen de 5 zile de la comu-
nicarea rezultatului procedurii 
la sediul proprietarului,menti-
onat la punctual 1, iar actiunea 
in justitie se introduce la sectia 
de contencios administrativ  a 
Tribunalului Tulcea in termen 
de 30 zile. 7.Data transmiterii 
anuntului  catre institutiile 
abilitate in vederea publicarii: 
05.10.2017.

l Debitorul SC Tehnosoft 
SRL, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Calea Dudasului, 
nr. 49, jud. Mehedinţi, CIF: 
15331886, J25/131/2003, aflata  
în procedură de faliment în 
dosar nr. 5237/101/2015 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, scoate la 
vânzare: - Proprietate imobi-
liara de tip industrial nr. cadas-
tral 5075/C1, C2, C3, C4, C5, 
situata in Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Dudasului nr.49, jud. 
Mehedinti in suma de 587.400 
Lei exclusiv TVA, formată din: 
-Dormitoare Su = 321,37 mp, 
Cămin nefamilişti (Birouri) Su 
=194,70 mp, Hală sortare, 
centrală, depozit Su = 1.418,97 
mp, Alei  betonate Su = 

1.090,97 mp, Platformă beto-
nată Su = 270,34 mp. Nota:Te-
renul aferent proprietății, în 
suprafață de 8717 mp, nu este 
in patrimoniul debitoarei SC 
Tehnosoft SRL fiind proprie-
tatea Administrației Domeni-
ilor Statului. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul 
jud ic ia r  procedează  la 
vânzarea bunului imobil* 
Proprietate imobiliară de tip 
industrial* descris anterior, o 
reprezinta sentința nr. 62 din 
data de 29.02.2016 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insol-
vență nr. 5237/101/2015 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
M e h e d i n ţ i  l a  d a t a  d e 
25 .10 .2017  o re l e  1500 . 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi 
să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie 
din data de 25.10.2017 orele 
1500 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată 

Ministerul FinanțelorPublice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul 

Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date 

cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 34942444. Nr. 11954 din 03.10.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 03. 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 31, luna Octombrie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea 

Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC COFETĂRIA GĂRGĂRIȚA S.R.L., licitația a -2 - a. Denumirea bunului mobil. Descriere 

sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare 

sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Malaxor planetar 

Prismafood Italia, capacitate 22 l, Nu se cunosc, 900 lei, Neimpozabil; Mașină de întins foietaj 

manual GGF, Nu se cunosc, 1.590 lei, Neimpozabil; Cuptor patiserie Primax Italia, inox, Nu se 

cunosc, 4.005 lei, Neimpozabil; Masă pentru lucru confecționată din inox, 2 buc., Nu se cunosc, 635 

lei/buc., Neimpozabil; Ladă frigorifică Frenex cu pereții exteriori confecționați din inox, Nu se 

cunosc, 565 lei, Neimpozabil; Frigider Heinner, volum net total 100 l (frigider 87 l + congelator 13 l), 

1 raft de sticlă, dezghețare manuală, Nu se cunosc, 120 lei, Neimpozabil; Cântar electric cu afișaj 

electronic, Nu se cunosc, 175 lei, Neimpozabil. *) 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 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 se prezinte la 

termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis 

la Trezorerie Municipiul Calărași; 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: ... 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. 159. Data afișării: 05.10.2017.

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 34930237. Nr. 11953 din 03.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 03. 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 31, luna octombrie, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului ALL WRAPPED UP S.R.L., licitația a III - 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 *); Sudeză 

universală OZM 68F, capacitate: 120 buc./min - max., total energie necesară: 2,87 kw (380 V - 50 

Hz), total aer necesar: 6 Bar min., lungime pungă: 80 - 1400 mm, lățime pungă: 650 mm max., 

grosimea foliei: 0.02 - 0.08 mm; lungimea mașinii: 3800 mm, lățimea mașinii: 1080 mm, înălțimea 

mașinii: 1120 mm, greutatea mașinii: 750 kg, Nu se cunosc, 19.963 lei, neimpozabil; Obiecte 

mobilier: birou, scaun, corp mobilă, Nu se cunosc, 273 lei, neimpozabil. *) 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 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 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 

beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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 aseme-

nea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 159. 

Data afișării: 05.10.2017.
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garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină 
până la data de 24.10.2017 
orele 1700 la adresa mențio-
nată anterior respectiv locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar sau la 
telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 email: office@
consultant-insolventa.ro. 

l S.C.M. Com Grup - în reor-
ganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului 
imobil, reprezentand spațiu 
comercial situat administrativ 
în Băile Herculane - Pecinișca, 
str. Trandafirilor, nr. 42, bl. (42) 
19, scara A, etaj Parter, nr. 
ap.I/b, jud. Caraș - Severin, 
înscris în Cartea Funciară nr. 
30118-C1-U15/Băile Hercu-
lane, nr. cadastral 30118-C1-
U15. Pretul de pornire al 
licitatiei  este de 100% din 
pretul de evaluare, respectiv 
108.400 Lei. Caietele de sarcini 

se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 
lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 13.10.2017, orele 
10.00, la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin.

l 1.Informaţii  generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail  a 
persoanei de contact: Consiliul 
Local Borsec, cu sediul în 
o r a ș u l  B o r s e c ,  j u d e ț u l 
Harghita, str.Carpați, nr.6/A, 
cod fiscal: 4245380, telefon: 
0 2 6 6 . 3 3 7 . 0 0 1 ,  f a x : 
0266.337.007, e-mail:  b_
zsolt2000@yahoo.com. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesi-
onat: Concesionarea suprafeței 
de 10.910mp teren identificat 
prin CF52063 nr.cadastral 

52063 pentru construirea unui 
hotel de cel puțin 4 (patru 
stele) și cu cel puțin 120 
(unasutădouăzeci) camere, 
lângă Centrul balneoclima-
teric, pe o durată de 49 ani. 
Nr.cadastral 52063 -str.Carpați, 
având suprafața măsurată de 
10.190mp. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: prin 
cerere, la sediul Consiliului  
Local Borsec. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Cabinet vice-
primar, orașul Borsec, județul 
Harghita, str.Carpați, nr.6/A. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006: Valoarea documen-
tației (caiet de sarcini și docu-
mentația de atribuire) este de 
100Lei, care se poate achita de 
către cei interesați în numerar 
la casieria Consiliului Local 
Borsec, din str.Carpați, nr.6/A, 
sau prin virament în contul: 

RO24TREZ35421360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria 
Toplița. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 24 
octombrie 2017, ora 12.00. 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 30 octombrie 2017, 
ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: La 
sediul Consiliului Local Borsec, 
str.Carpați, nr.6/A, județul 
Harghita. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: două 
exemplare: original+copie. 5.
Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 30 
octombrie 2017, ora 13.00, la 
sediul Consiliului Local Borsec. 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: 15 zile de la 
adjudecare la Tribunalul 
Harghita, Secția Contencios 
Administrativ și Fiscal, Mier-
curea Ciuc, județul Harghita, 
str.Szasz Endre, nr.6, cod: 
530132, telefon: 0266.371.616, 
fax: 0266.314.48, e-mail: tr-har-
ghita-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării:  4 octom-

brie 2017.

l Direcţia Regională de 
Drumuri și Poduri Craiova, cu 
sediul: Craiova, Calea Severi-
nului, nr.17, Dolj, organizează 
procedura de licitaţie deschisă 
cu preselecţie, cu oferta în plic 
închis, la data: 06.11.2017 
pentru tăiere și valorificare 
masă lemnoasă pe picior, Lot 
1- SDN Tr.Severin DN 67 KM 
1 8 + 2 8 0 - 3 8 + 7 0 0  C o r c o -
va-Meris, Lot 2- SDN Rm.
Vâlcea- DN 64 KM 81+300-
92+680 Fiscalia-Marcea. Docu-
mentaţia de preselecţie se 
depune până la: 25.10.2017, 
ora 15.30. Preselecţia se va 
desfășura la: 26.10.2017, ora 
10.00. Tariful de participare 
este: 300Lei inclusiv TVA. 
Garanţia de participare este: 
128Lei (Lot 1), 550Lei (Lot 2). 
Informaţii privind desfășu-
rarea procedurii se obţin la 
sediul DRDP Craiova, telefon 
0251.408.735 sau www.drdpcv.
ro 

PIERDERI  
l Pierdut Card ADR emis pe 
numele Coleasa Dragomir 
Fanus. Il declar nul.

l Turturea Doina Mihaela 

P FA ,  C I F  3 0 2 1 8 4 5 8 , 
F40/2051/2012, sector 3, 
pierdut Certificat de Inregis-
trare. Declar nul. 

Am pierdut in data de 
02.10.2017 cartela tahograf, 
certificatul Profesional 
ADR, Certificatul profesi-
onal CPI, pe numele Negrut 
Silviu. 0756.659.584.

l Firma S.C. Madcom Dls 
I m p e x  S . R . L . ,  C . U . I . 
RO9578386, J40/5198/1997, 
declară pierdute și nule foi 
interbus din documentul de 
control pentru transport rutier 
de persoane prin servicii ocazi-
onale naţional număr 0070910, 
foaie parcurs numărul 20 și 
foaie parcurs numărul 21.

l Pierdut carnet student 
eliberat de Univeersitatea 
București, respectiv Facultatea 
de Teologie, pe numele Bîcîim 
Rafael.

l Subsemnata Crîngașu Oana 
Irina declar pierdut pașaportul 
cu seria 11311098 eliberat de 
Autoritatea Ilfov în data de 
10.04.2006 cu data expirării 
10.04.2016.

l Pierdut legitimaţie Parla-
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 28460556. Nr. 11960 din 03.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 03. 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 31, luna octombrie, anul 2017, ora 13.30, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SANSICA MAG S.R.L., licitați a III - a: Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare 

sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Canapea 2 locuri 

textil 16 buc., Nu este cazul, 128 lei/buc., 19%; Masă cafea din pal melaminat 12 buc., Nu este 

cazul, 73 lei/buc., 19%; Canapea piele 3 buc., Nu este cazul, 190 lei/buc., 19%; Canapea textil 3 

locuri, 1 buc. , Nu este cazul, 140 lei/buc., 19%; Vitrină frigorifică verticală cu geam, 3 buc. ,Nu este 

cazul, 194 lei/buc., 19%; Sistem audio amplificator și boxe, 1 buc., Nu este cazul, 523 lei, 19%; 

Vitrină bar cu oglindă din pal melaminat, 1 buc., Nu este cazul, 464 lei, 19%; Mobilier bar - masă din 

pal melaminat cu sertare, 1 buc., Nu este cazul, 206 lei, 19%; Televizor Lg diagonala 120 cm, 1 buc., 

Nu este cazul, 457 lei, 19%; Sistem supraveghere video cu 16 camere de supraveghere, 1 buc., Nu 

este cazul, 731 lei, 19%; Masă lemn terasă rustică, din lemn masiv, 8 buc., Nu este cazul, 229 

lei/buc., 19%; Canapea lemn terasă rustică, din lemn masiv, 17 buc., Nu este cazul, 92 lei/buc., 

19%; Ghivece de terasă din lemn masiv, 17 buc., Nu este cazul, 78 lei/buc., 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 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 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, 

int. 159. Data afișării: 05.10.2017.

Ministerul FinanțelorPublice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 

a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul 

Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date 

cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 11956 din 03.10.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 03. 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 31, luna Octombrie, ora 

12.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele 

bunuri imobile, proprietate a debitorului, FUNDAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE 

- FILIALA CĂLĂRĂȘI, licitația a - 3 - a. a) - C1 - Construcții administrative si social culturale în 

suprafată de 193 mp; - C2 - Construcții anexă în suprafată de 16 mp; - C3 - Construcții anexă în 

suprafată de 51 mp; - C4 - Construcții anexă în suprafată de 176 mp; - C5 - Construcții anexă în 

suprafată de 14 mp și teren intravilan în suprafață de 4000 mp (din acte) - 3632 mp (măsurați), 

situate în jud. Călărași, loc. Grădiștea, Cartea funciară nr. 20473 - valoare 87.142 lei (exclusiv TVA 

*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Nu se cunosc. b) 

teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de ... mp, 

situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de 

evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă 

(cota de TVA - 19%). Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) 

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; 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: ... 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. 159. 

Data afișării: 05.10.2017.



VIII www.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Vineri, 6 octombrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

mentul României Camera 
Deputaţilor- Birou Parlamentar, 
Circumscripţia Electorală nr. 10, 
pe numele Vărzan Diana, nr. 
legitimaţie 7159. Se declară nulă.

l Declar pierdut atestat pază 
cu seria GR 5872, eliberat de 
Inspectoratul  de Poliţ ie 
Giurgiu la 15.05.2016, pe 
numele Petcu Mihăiţă Alin.

l S.C. Staff Collection S.R.L. 
Bucureşti cu datele de identifi-
care J40/13540/1994 şi C.U.I. 
6003880 declară pierdut şi nul 
certificatul constatator cu nr. 

30386/31.01.2005 pentru 
punctul de lucru situat în 
municipiul Ploieşti, b-dul 
Republicii nr. 15, în cadrul 
Centrului Comercial Omnia, 

magazin- depozit, etaj 2, jud. 
Prahova.

l Pierdut atestat CPC marfă 
eliberat de A.R.R. Mehedinți pe 

numele Chirilă Ioan. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat profesional pe 
numele Pogona Pavel. Îl declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 24950601. Nr. 1958 din 03.10.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 03. 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 31, luna octombrie, anul 2017, ora 13.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului HEDONIA CAVIAR S.R.L., licitația 

a II - a, Sistem de energie regenerabilă pește Fermă Piscicolă - echipamente și instalații, comuna Dichiseni, jud. Călărași, compus din: Nr. crt., Denumire și descriere, Nr. buc., Drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1, PV1-F 0,9/1,8(2) kV 1 x 6 mmp rm, culoare manta roșu (tambur 

500 m), 5 buc.,  Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 2, PV1-F 0,9/1,8(2) kV 1 x 6 mmp rm, culoare manta negru (tambur 500 m), 4 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 3, 

Conector (-T) (-M) MC KST4/6 II (Tip 4), pentru cablu de energie cu secțiunea între 4 - 6 mmp, 60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 4, Conector (_M)(_F) MC KBT4/6 II (Tip 4), pentur 

cablu de energie cu secțiunea între 4 - 6 mmp, 60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 5, CYY-J (NYY-J) 0,6/1kV 5 x 16 mmp rm, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 

6, CYY-J (NYY-J) 0,6/1kV 3 x 6 mmp rm, 60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 7, CYY-J (NYY-J) 0,6/1kV 5 x 25 mmp rm, 40 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 8, 

AC2XY (NA2XY) 0,6/1kV 3x95 + 50 sm/sm, 60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 9, Colier plastic pentru fixare cabluri de energie pe patul de cabluri, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se 

vând în ansamblu, 19%; 10, Conductor rotund din aluminiu torsadabil (E-AlMgSi 0,5 DIN48801) RD 8/ALU-T, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 11, Cleme de legătură egalizare 

potențial Rd 8-10 VA M8, 90 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 12, Șurub cu cap hexagonal cu șaibă și piuliță M 8 x 16 SKS 8x16 F, 90 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 

19%; 13, Piesă de legătură rapidă Rd 8-10 249 8-10 ST, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19% 14, Șurub cu cap hexagonal 342 M 10 x 30 G, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 15, Șaibă zimțată DIN 6798 A M10 G, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 16, Piuliță hexagonală DIN934 M10 F, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 17, Suport conductor universal Rd 8 - 10 mm cu holdșurub premontat, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 18, Bară de egalizare potențial, execuție simplă, 1 buc., 

Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 19, Conductor cu izolație din PVC H07V-U 6 mm2 verde/ galben, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 20, Modul fotovoltaic, 60 

celule policristaline, Pmax = 250 Wp, Umax = 1000 V, garanție de produs 10 ani, garanție de putere 25 ani minim 80,2% din Pmax, ramă aliminiu anodizat, S-Energy, SM-250 PC-8, 340 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 21, Invertor de putere trifazat, fără transformator, Pcc max = 17,41 kWp, Pn.ca = 17 kW, Sn = 17kVAca, Un.cc = 1000 V, UN.ca = 230/400 V, 7 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 22, Invertor de putere trifazat, fără transformator, Pcc max = 15,34 kWp, Pn.ca = 15kW, Sn = 17 kVAca, Un.cc = 1000 V, UN.ca = 230/400 V, 1 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 23, Invertor de putere trifazat, fără transformator, Pcc max = 10,20 kWp, Pn.ca = 10 kW, Sn = 10 kVAca, Un.cc = 1000 V, UN.ca = 230/400 V, 2 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 24, Invertor de putere monofazat autonom, Cbat = 100Ah + 10000 Ah, Pn.ca = 6 kW, Sn = 6 kVAca, Un.cc= 48 V, Un.ca= 230 V cu interfață de comunicare, 2 buc., Nu se 

cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 25, Invertor de putere monofazat autonom, Cbat= 100 Ah + 10000 Ah, Pn.ca = 6 kW, Sn = 6 kVAca, Un.cc = 48 V, Un.ca = 230 V fără interfață de comunicare, 4 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 26, Descărcător modular de supratensiune tip II pentru protecția invertoarelor de putere trifazate la supratensiuni de comutație și trăsnet, 8 buc., Nu 

se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 27, Set clemă de mijloc și piesă de fixare pe învelitoare, 900 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 28, Set clemă de capăt și piesă de fixare 

pe învelitoare, 144 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 29, Set piesa de distanțare, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 30, Structură metalică supraînălțată pentru 

susținerea și fixarea modulelor fotovoltaice și a structurii de montaj a modulelor fotovoltaice, L = 62,2 m, l = 6,5 m, h coamă = 4,42 m, h streașină = 3,37 m, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 31, Pat cabluri jgheab din sârmă de oțel zincat CF 54/600, L = 3 m sau echivalent, 30 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 32, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 600, L 

= 2 m sau echivalent, 30 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 33, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 34, Profil prindere rapidă pat cabluri 

RCSN 1000 sau echivalent, 25 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 35, Pat calburi jgheab din sârmă de oțel zincat CF 54/300, L = 3 m sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se 

vând în ansamblu, 19%; 36, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 300, L = 2 m sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 37, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 38, Profil prindere rapidă RCSN 300 sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 39, Pat cabluri din sârmă de oțel zincat CF 54/100, L = 3 m 

sau echivalent, 80 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 40, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 100, L = 2 m sau echivalent, 80 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 

41, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 42, Profil prindere rapidă RCSN 200 sau echivalent, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 43, 

Pat cabluri din sârmă de oțel zincat CF 54/450, L = 3 m sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 44, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 450, L = 2 m sau echivalent, 10 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 45, Kit îmbinare pat cabluri, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 46, Profil prindere rapidă RCSN 500 sau echivalent, 10 buc., 

Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 47, Pat cabluri din sârmă de oțel zincat CF 54/200, L = 3 m sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 48, Capac prindere 

rapidă pat cabluri CP 200, L = 2 m sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 49, Kit îmbinare pat cabluri, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%;  50, Profil 

prindere rapidă RCSN 500 sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 51, Pat cabluri Cablofil din sârmă de oțel zincat CF 30/100, L = 3 m sau echivalent, 25 buc., Nu se 

cunosc,Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 52, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 100, L = 2 m sau echivalent, 25 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 53, Kit îmbinare pat cabluri, 100 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 54, Profil prindere rapidă RCSN 200 sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 55, Pat cabluri Cablofil din sârmă de 

oțel zincat CF 30/150, L = 3 m sau echivalent, 15 buc., Nu se cunosc,Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 56, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 150, L = 2 m sau echivalent, 15 buc., Nu se cunosc, Bunurile 

se vând în ansamblu, 19%; 57, Kit îmbinare pat cabluri, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 58, Profil prindere rapidă RCSN 200 sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând 

în ansamblu, 19%; 59, Pat cabluri Cablofil din sârmă de oțel zincat CF 30/3000, L = 3 m sau echivalent, 75 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 60, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 

300, L = 2 m sau echivalent, 75 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 61, Kit îmbinare pat cabluri, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 62, Profil prindere rapidă 

RCSN 300 sau echivalent, 70 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 63, Șurub autoperforant cu șaibă de prindere EPDM JT3 2 6,5 x 50 S16 pentru prindere profile RCSN pe învelitoare și 

fațadă, 600 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 64, Șurub autoperforant JT3 2 6,5 x 50 pentru prindere profile RCSN pe profile de oțel zincat, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 65, Șurub cu vârf autofiletant cu cap inegal 4,5 x 17 mm și diblu metalic pentru gips carton HSP, l = 39 mm, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 66, Piesa etanșă de 

trecere prin zid cabluri energie, 3 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 67, Structură profile dreptunghiulare verticale și orizontale din oțel zincat 40 x 40 x 4 mm și 90 x 100 x 100 mm 

pentru prindere în podea din beton, 3 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 68, Ancora prezon HST M8x75/10 pentru prindere în podea din beton, 300 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând 

în ansamblu, 19%; 69, Șurub cu cap hexagonal M12 x 50 A2-70, 300 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 70, Piuliță cu guler cu autoblocare M12 A4, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se 

vând în ansamblu, 19%; 71, Distanțier filetat M12 x 40, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 72, Tablou electric complet echipat conform planșă E-02, = TG.SEI, 1 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 73, Sistem de monitorizare invertoare de putere aferente Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 100 kW) cu racordare RED, comunicație bluetooth, 1 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 74, Sistem de monitorizare invertoare de putere aferente Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 60 kW) în regim sistem electroenergetic izolat, comunicație RS48, 1 buc., 

Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 75, Interfață comunicație RS485 pentru invertoare de putere aferente sistemului de monitorizare Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 60 kW) în regim 

sistem electroeneregetic izolat, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 76, Conector aluminiu, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 77, Tablou electric complet 

echipat conform planșei E-01, = TG. Utilizator, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 78, Tablou electric complet echipat conform planșei E-01, = TD. CEF, 0,5 buc., Nu se cunosc, Bunurile 

se vând în ansamblu, 19%; 79, Tablou electric complet echipat conform planșei E-02, = TD. INV. SEI, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 80, Modul fotovoltaic, 60 celule policristaline, 

Pmax = 250 Wp, Umax = 1000 V, garanție de produs 10 ani, garanție de putere 25 ani minim 80,2% din Pmax, ramă aluminiu anodizat, S-Energy, SM-250 PC-8, 320 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 81, Set clemă de capăt și piesă de fixare pe învelitoare, 144 buc., Nu se cunosc,Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 82, Baterii de acumulatoare 48 V, C110 = 4340 Ah, VLA, 3000 cicluri la 

DoD 50%, 48 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 83, Structura metalică montaj baterii de acumulatoare, 2 buc., Nu se cunosc,Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 84, Sistem recirculare 

baterii acumulatoare, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 85, Tablou siguranțe fuzibile baterii de acumulatoare, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 86, Tablou 

electric complet echipat conform planșă E-01, = TD. CEF, 0,5 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 87, Interfață comunicație RS485 pentru invertoare de putere aferente sistemului de 

monitorizare Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 60 kW) în regim sistem electroeneregetic izolat, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; Total general: 824.156 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 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 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. Plata 

taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Călărași; 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: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 159. Data afișării: 05.10.2017.


