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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalatori sanitare şi 
termice. Tel.0763663024.

l Angajam sofer cat.C cu experi-
enta pentru containiera colectare 
deseuri din constructii. 0723777707

l SC Romprest Security SRL 
angajeaza agent securitate in 
Otopeni. Program 12/24-12/48, 
salariul brut 1.250lei, plata orelor de 
noapte. Asiguram scolarizare. 
Contact: 021.204.19.90.

l SC Tehnic Asist Botoşani anga-
jează ingineri, absolenţi Facultatea 
de Construcţii, cunoscători ai 
programelor de divizie, pentru 
birou Tehnic Ofertare, punct de 
lucru Bucureşt. Relaţii la telefon: 
0231.518.912/ 0745.252.106/ 
email: personal@tas.ro
 
l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
director executiv adjunct economic 
al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Călă-
raşi. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici, în data de 9 ianu-
arie 2017, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
şi trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată şi completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
director executiv adjunct al Direc-
ţiei Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor a Judeţului Călăraşi. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 9 ianuarie 2017, 
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr.1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l UAT Comuna Dăeni, cu sediul în 
localitatea Dăeni, str.Principală, 
nr.42, judeţul Tulcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de asistent 
medical comunitar, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 29.12.2016, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
29.12.2016, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 

ori studii postliceale echivalente, 
conform HG nr.797/1997, în specia-
litatea medicină generală/ pediatrie/ 
obstetrică-ginecologie; -cunoştințe 
de operare pe calculator -nivel 
mediu; -certificat de membru al 
OAMGMAMR (plus Aviz anual); 
-domiciliul în comuna Dăeni; 
-vechime: în ultimii 5 ani să fi 
activat în domeniul sanitar. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Dăeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Dăeni, 
persoană de contact: Ivan Mihaela, 
telefon: 0720.765.305.

l Serviciul Public de Administrare 
şi Exploatare a Pieţei Centrale 
Agroalimentare a Municipilui 
Câmpina anunţă organizarea unui 
concurs la sediul său din strada 
Republicii ,  Nr. 16a, pentru 
ocuparea urmatorului post contrac-
tual temporar vacant: CASIER 
METROLOGIE (perioada determi-
nata – 3 luni). Condiţii necesare: 
Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Capacitate de lucru 
deplină, dovedită prin aviz psiho-
logic; Apt din punct de vedere 
medical, dovedit prin adeverinţă de 
la medicul de familie; Sa nu aibă 
antecedente penale (cazier); Minime 
cunoşt inţe  operarare  PC . 
Programul concursului: 21.12.2016, 
ora 13,00 / proba scrisă 23.12.2016, 
ora 10,00/ interviu. Dosarele se 
depun la sediul instituţiei din Str. 
Republicii, nr. 16A, compartimentul 
resurse umane, pană în data de 
13.12.2016.

l Primăria Comunei Ghioroiu, 
judeţul Vâlcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, gradul 
profesional debutant, din cadrul 
Compartimentului Financiar-Con-
tabilitate. Probele stabilite pentru 
concurs sunt: 1.Proba scrisă, care va 
avea loc la data de 11.01.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Ghioroiu; 2.Interviul, care va avea 
loc la data de 13.01.2017, ora 11.00, 
la sediul Primăriei Comunei Ghio-
roiu. Dosarul de înscriere se poate 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, rerepublicată, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare sunt: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economiei. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Pr imărie i  ş i  la  nr. te lefon: 
0250.769.007.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
promovare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante de 
şef serviciu – Serviciul administraţie 
publică, arhivă, asistenţă socială, 
registrul agricol, cadastru şi urba-
nism din cadrul aparatului de 
specialitate al comunei Tunari, 
judeţul Ilfov. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici în data de 13 
ianuarie 2017 ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.143 din H.G. nr.611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 

1173/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Domneşti, 
judeţul Ilfov. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici în data de 13 
ianuarie 2017 ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr.611/2008, 
modificată şi completată de 
H.G.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcți-
ilor publice de conducere vacante 
de director general adjunct şi şef 
serviciu –Serviciul patrimoniu 
zoopastoral din cadrul Agenţiei 
Naționale pentru Zootehnie „Prof. 
D r.  G . K . C o n s t a n t i n e s c u ” 
Concursul se organizează la sediul 
AgențieiNaționale a Funcționarilor 
Publici în data de 06ianuarie2017, 
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr.1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publiciorganizează concurs de 
promovare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de conducere vacante 
din cadrul Direcţiei Generale Regi-
onale a Finanţelor Publice Braşov; 
-şef serviciu -Serviciul inspectie 
economico-financiara -DGRFP 
Braşov; -şef birou -Biroul de 
inspectie economico-financiara 
Brasov-Covasna - DGRFP Braşov; 
-şef serviciu -Serviciul inspectie 
fiscala persoane juridice 2 -AJFP 
Alba; -şef birou -Biroul selectare, 
programare si analiza inspectie 
fiscala -AJFP Brasov; -şef serviciu 
-Serviciul inspectie fiscala persoane 
juridice 2 -AJFP Harghita; -şef 
serviciu -Serviciul inspectie fiscala 
persoane juridice 2 -AJFP Mureş; 
-şef birou -Biroul selectare, progra-
mare si analiza inspectie fiscala 
-Administratia pentru contribuabili 
mijlocii; -şef serviciu -Serviciul 
inspectie fiscala 2- Administratia 
pentru contribuabili mijlocii; -şef 
birou -Biroul de gestiune registru 
contribuabili monitorizare declaratii 
fiscale, bilanturi -DGRFP Braşov 

aparat propriu; -şef serviciu -Servi-
ciul evidenta platitori persoane 
juridice -AJFP Alba; -şef birou 
-Biroul monitorizare a colectarii 
veniturilor bugetare -AJFP Brasov; 
-şef serviciu -Serviciul asistența 
pentru contribuabili -Administratia 
pentru contribuabili mijlocii; -şef 
birou -Biroul gestionare dosare 
fiscale si arhiva -Serviciul registru 
contribuabili declaratii fiscale 
persoane fizice -AJFP Brasov; -şef 
serviciu -Serviciul evidenta platitori 
persoane fizice -AJFP Brasov; -şef 
birou -Biroul compensari, restituiri 
-Serviciul evidenta platitori 
persoane fizice -AJFP Brasov; -şef 
serviciu -Serviciul colectare si 
executare silita persoane fizice- 
AJFP Brasov; -şef serviciu -Servi-
ciul fiscal municipal Targu Secuiesc 
-AJFP Covasna; -şef birou -Biroul 
monitorizare a colectarii veniturilor 
bugetare -AJFP Harghita; -şef birou 
-Biroul registru contribuabili decla-
ratii fiscale persoane fizice -AJFP 
Harghita; -şef serviciu -SFO Gheor-
gheni -AJFP Harghita; -şef serviciu 
-SFM Sighisoara -AJFP Mureş;
-şef serviciu -Serviciul executare 
silită -Administratia pentru contri-
buabili mijlocii; -şef birou -Biroul 
colectare şi executare silită -SFM 
Făgăraş -AJFP Braşov; -şef serviciu 
-Serviciul colectare şi executare 
silită persoane juridice -AJFP Sibiu; 
-şef serviciu -Serviciul financiar, 
buget şi salarizare -DGRFP Braşov 
aparat propriu; -şef birou -Biroul 
ajutor de stat practici neloiale si 
preturi reglementate -DGRFP 
Brasov aparat propriu; -şef serviciu 
-Serviciul solutionare contestatii 2 
-DGRFP Brasov aparat propriu; 
-şef birou -Biroul de control 
-DGRFP Brasov aparat propriu; 
-şef birou -Biroul de achizitii 
publice -DGRFP Braşov aparat 
propriu; -şef birou -Biroul comuni-
care si servicii interne -AJFP 
Mureş; -şef birou -Biroul comuni-
care si servicii interne -AJFP Alba; 
-şef birou -Biroul informatii fiscale 
-Administratia pentru contribuabili 
mijlocii; -şef serviciu -Serviciul 
administrativ, investiţii şi achiziţii 
-DGRFP Braşov aparat propriu;  
Concursul se organizează la sediul 
Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Braşov,în data 
de  09 ianuarie 2017, la ora 10.00 
-proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Agenției Naționale a Funcți-
onarilor Publici. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.143 din 
H.G. nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G.1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş, cu sediul în localitatea 
Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga, nr.1, 
judeţul Mureş, Facultatea de Ştiinţe 
Economice, Juridice şi Administra-
tive, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
didactice vacante din statele de 
funcţii constituite pentru anul 
universitar 2016-2017: -Departa-
mentul de drept şi administraţie 
publică: 1.Postul nr.19 -Asistent 
universitar, pe perioadă determi-
nată de 3 ani, în baza Legii educa-
ţiei naţionale nr.1 din 2011. Cu 
disciplinele: Drept şi administrarea 
afacerilor, Drept comercial I, Drept 
comercial II, Dreptul afacerilor, 

Dreptul comerţului internaţional, 
Dreptul proprietăţii intelectuale. În 
domeniul  şt i inţ if ic :  Drept . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 07.02.2017, 
ora 10.00, Sala C33; -prelegerea 
publică în data de 07.02.2017, ora 
14.00, Sala C32. 2.Postul nr.20 
-Asistent universitar, pe perioadă 
determinată de 3 ani, în baza Legii 
educaţiei naţionale nr.1 din 2011. 
Cu disciplinele: Drept constituţi-
onal şi instituţii politice I, Drept 
constituţional şi instituţii politice II, 
Dreptul finanţelor publice, Drept 
internaţional public, Drept finan-
ciar şi fiscal european, Drept inter-
n a ţ i o n a l  p r i v a t ,  Ş t i i n ţ a 
administraţiei. În domeniul ştiin-
ţific: Drept. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
08.02.2017, ora 10.00, Sala C33; 
-prelegerea publică în data de 
08.02.2017, ora 14.00, Sala C32; 
-Departamentul de finanţe-contabi-
litate: 3.Postul nr.20 -Asistent 
universitar, pe perioadă determi-
nată de 3 ani, în baza Legii educa-
ţiei naţionale nr.1 din 2011. Cu 
disciplinele: Evaluarea şi finanţarea 
investiţiilor, Managementul şi finan-
ţarea investiţiilor, Managementul 
investiţiilor, Operaţiunile instituţi-
ilor de credit, Asigurări şi reasigu-
rări, Econometrie. În domeniul 
ştiinţific: Finanţe. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 08.02.2017, ora 10.00, Sala 
C24; -prelegerea publică în data de 
08.02.2017, ora 12.00, Sala C24; 
-Departamentul de manage-
ment-economie: 4.Postul nr.21 
-Asistent universitar, pe perioadă 
determinată de 2 ani, în baza Legii 
educaţiei naţionale nr.1 din 2011. 
Cu disciplinele: Limba străină, 
Comunicare în afaceri în limba 
străină. În domeniul ştiinţific: Filo-
logie. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
07.02.2017, ora 9.00, Sala C37; 
-prelegerea publică în data de 
07.02.2017, ora 12.00, Sala C37. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a.Deţinerea 
diplomei de doctor în ramura de 
ştiinţă corespunzătoare postului 
didactic, prin excepţie, în cazul 
persoanelor care deţin statutul de 
student doctorand, angajarea se 
face conform art.301 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 pentru 
o perioadă cumulată de maxim 5 
ani. b.Îndeplinirea standardelor 
redate şi calculate potrivit art.13 din 
Metodologia proprie pentru 
ocuparea posturilor didactice 
vacante pe perioadă determinată în 
Universitatea „Petru Maior” din 

Tîrgu-Mureş: minim 25 de puncte. 
c.Dosarul de concurs al candida-
tului trebuie să cuprindă documen-
tele menţionate la art.14 din 
Metodologia proprie pentru 
ocuparea posturilor didactice 
vacante pe perioadă determinată în 
Universitatea „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termenul stabilit prin 
calendarul desfăşurării concursului 
afişat pe site-ul: http://upm.ro/
concursuri_didactice, la sediul 
Universităţii „Petru Maior” din 
Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga, nr.1, 
în clădirea G -Birou jurist. Relaţii 
suplimentare la sediul: Universităţii 
„Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, 
telefon: 0265.215.958 şi pe site-ul: 
http://upm.ro/concursuri_didactice

CITAȚII  
l Stoica Ana ultim domiciliu Gura 
Vadului, Prahova chemata la Tribu-
nalul Prahova dosar civil nr. 
2862/105/2016 cu Curteanu Elena 
in data 21.12.2016.

l Reclamantul Radu Viorel, domi-
ciliat în com. Ograda, cheamă pe 
pârâta Filip Gabriela-Florica (fost 
Radu), cu ultim domiciliu cunoscut 
în Slobozia, Aleea Nordului, bl. F4, 
sc. A, ap. 14, la Judecătoria 
Slobozia, în dosar 1238/312/2016 
având ca obiect partaj bunuri 
comune, pentru termenul din 
10.01.2017, C11.

l Reclamanta Toma Elena Cristina 
în contradictoriu cu pârâtul Prio-
teasa Bogdan Adrian în dosarul nr. 
729/740/2006 aduce la cunoştinţă 
majorarea pensiei lunare de întreţi-
nere pentru minorul Prioteasa 
Toma Robert Mihail de la suma de 
350 lei la 500 lei, începând cu 
22.02.2016.

l Morariu Bogdan- Constantin- cu 
domiciliul in Iasi, str. Viticultorilor 
nr. 4, bl.BLOC, ap.1, jud. Iasi este 
citat in calitate de parat, in dosarul 
nr. 14546/245/2016, (curator special 
desemnat fiind av. Barbu Maria 
Irena) avand ca obiect pretentii, in 
data de 17.01.2017, ora 08:30, la 
Judecatoria Iasi, cu sediul in str. 
Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Sectia 
Civila, camera Sala 4, complet c07, 
reclamanta fiind Societatea  Salu-
bris S.A. Iasi, cu sediul in Iasi, Sos. 
Nationala nr.43, jud. Iasi.

l Numitul Amza Ion, fiul lui Amza 
D.Ion şi al lui Amza Floarea, născut 
la data de 10.09.1916, în loc. Cornu, 
Judeţul Dolj, cu ultimul domiciliu 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Ialomița organizează la sediul din bd. M. Basarab, nr. 14, etaj 6, 
camera 609, licitație publică în vederea vânzării următoarelor 
bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. 
Licitație organizată în data de 14.12.2016, ora 10.30: Imobil, 
constând în teren intravilan suprafață de 152.669 mp, teren 
extravilan suprafață 58.209 mp și construcțiile edificate pe 
acestea, situat în localitatea Slobozia, județul Ialomița (complex 
Bora), prețul de pornire al licitației fiind de 16.631.341,98 lei (preț 
cu TVA). Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire al 
licitației; 2. Licitație organizată în data de 14.12.2016, ora 11.30: 
Autoturism Lancia, an fabricație 2002, preț pornire 3.882,55 lei; 
Motor ambarcațiune marca Mercury 4 CP, preț pornire 1.582,35 
lei. Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare: 
conform HG 731/2007 republicată, cei interesați vor achita o 
garanție de participare de 10% din prețul de pornire al licitației, în 
contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la 
Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de participare la 
licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din Hotărârea sus menționată, 
până la data de 13.12. 2016, ora 16.00, la registratura A.J.F.P. 
Ialomița. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. 
Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, 
cam. 609, telefon 0243.237.140 - interior 160.
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cunoscut în comuna Odorel, sat 
Cornu, Jud. Dolj, este citat/chemat 
în data de 14 decembrie 2016, ora 
09.00, la Tribunalul Dolj, Secţia 1 
Civilă, Camera Sala 6, Complet 
C5R, strada Breslei, nr.12, Judeţul 
Dolj, în calitate de intimat/pârât în 
dosarul nr.18693/280/2013*, pentru 
cauza de declararea judecătorească 
a morţii, recurent/petent fiind 
Amza Teodor domiciliat în locali-
tatea Bascov, str. Lăbuşeşti, nr.86, 
judeţul Argeş.

l Nederi Iorgu Cosmin cu domici-
liul în loc. Bacau, str. Pictor 
Theodor Aman, nr.94D, sc. A, ap.4, 
jud.  Bacau,  în dosarul  nr. 
81/99/2016/a1 aflat pe rolul Tribu-
nalului Iaşi, cu termen de judecată 
în data de 23.03.2017 ora 09:00 
având ca obiect atragerea răspun-
derii materiale a administratorului 
statutar al debitorului SC Noemi 
Express SRL în conformitate cu 
prevederile art. 169 din Legea 
85/2014 privind procedura insol-
venţei. 

l Numita Efim Veronica CNP 
2851129360679  din comuna 
Carcaliu, județul Tulcea, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Torino, Via 
Gottardo nr.217 -Italia, este citată 
c a  p â r â t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
1309/253/2015, al Judecătoriei 
Măcin, județul Tulcea la data  de 
14.12.2016, având ca obiect divorț 
cu copii.

l S.C. Hai La Gheorghe S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, str. Jirlău nr. 22, 
sector 5, înmatriculată la R.C. sub 
nr. J40/8504/2008, C.U.I. 23887689, 
este citată la Tribunalul Bucureşti- 
Secţia a-VII-a civilă, Camera 131, 
Completul C2, în data de 06 
Decembrie 2016, ora 9:00, în cali-
tate de debitor în dosarul nr. 
24165/3/2016, în proces cu S.C. 
Sadcom S.A., în calitate de creditor.

l Citaţie emisă la 21 noiembrie 
2016: România, Judecătoria 
Sectorul 1 Bucureşti, Str. Danie-
lopol nr. 2-4, sectorul 4, Bucureşti, 
Camera 315, Destinatar: ARVAL 
Service Lease Romania S.R.L. cu 
sediul ales la Leroy şi Asociaţii 
SCA, sector 1, Bucureşti, str. Maior 
Gheorghe Şonţu, nr. 10-12, et.3, ap. 
9. Dosarul nr. 29621/299/2016; 
Materia: Litigii cu profesionistii; 
Stadiul procesual al dosarului: 
Fond; Obiectul dosarului: obligaţia 
de a face. Stimată doamnă/ 
Stimate domn, Sunteţi chemat în 
această instanţă, camera 315, 
Complet c2 –civil, în data de 12 
Decembrie 2016, ora 08.30 în cali-
tate de reclamant, în proces cu 
Asocierea JV FCC Construccion 
SA /ASTALDI SPA în calitate de 
pârât, FCC Construccion SA 
Barcelona Sucursala Bucureşti în 
calitate de pârât, şi alţii. În caz de 
neprezentare a părţilor, judecata se 
va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una dintre 
părţi. –cu menţiunea de a proceda 
la citarea pârâtei Asocierea JV 
FCC Construccion SA /ASTALDI 
SPA într-un ziar de largă circulaţie 
cu cel puţin 5 zile înaintea terme-
nului de judecată şi de a depune 
dovada la dosar să faceţi dovada 
noului sediu al acestei pârâte 
având in vedere că şi ultima comu-
nicare adresată acesteia la sediul 
din comuna Sagu a fost restituită 
cu menţiunea ”destinatar mutat”. 
Prin înmânarea citaţiei, sub 
semnătură de primire, personal ori 
prin reprezentant legal sau conven-
ţional ori prin funcţionarul sau 
persoana însărcinată cu primirea 
corespondenţei pentru un termen 
de judecată, cel citat este prezumat 
că are în cunoştinţă şi termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru 
care citaţia i-a fost înmânată. 
Parafa şefului instanţei (ştampila); 
Grefier. 

DIVERSE  
l S.C. Clinica Sante S.R.L. avand 
sediul in str.Ion Baiesu, bl.C3, 
parter, localitatea Buzau titular al 
Planului urbanistic de detaliu: 
construire imobil funciunea mixta 
s i  r e f a c e r e a  i m p r e j m u i r e 
S+P+3E+M (ACTIVITATI ASIS-
TENTA MEDICALA SI LOCU-
INTE COLECTIVE) localitatea 
Bucuresti Str. Calea Vitan, nr. 162, 
sector 3, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului arhitect.Planul 
urbanistic de detaliu poate fi 
consultat la directia de urbanism 
din cadrul Primariei sectorului 3. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc inscris la directia de urba-
nism din cadrul Primariei secto-
rului 3 din Calea Dudesti nr. 191, 
parter, tel.: 021.318.03.24

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Laboremus 
SRL, CIF:  14826356, J25/726/2005, 
dosar nr. 4378/101 anul 2016-Tribu-
nalul Mehedinţi. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
30.12.2016; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al  creanţelor la 
12.01.2017; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este 
de 7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar şi pentru 
afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 02.02.2017. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit administrator judi-
ciar în dosarul 3877/111/1016 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Kronovest S.R.L. 

CUI 12323986 J05/784/1999 îi 
anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis proce-
dura prevăzută de Legea nr. 
85/2006 şi, în consecinţă: 1. 
termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţei 
dumneavoastră asupra averii debi-
toarei S.C. Kronovest  S.R.L. este 
data de 27.12.2016; 2. termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
întocmire şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data 
de 17.01.2017; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contestații 
va fi data de 24.01.2017 şi termenul 
pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv al creanțelor va fi data 
14.02.2017; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 23.01.2017, ora 14.00, la 
adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu 
nr. 2 ap.11, județul Bihor.

NOTIFICĂRI  
l Leavis Cont IPURL – Lichidator 
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Bencomp Sales Grup 
SRL, cu sediul in Ploiesti, Bd-ul 
Republicii, jud. Prahova, dosar 
7077/105/2016 Tribunalul Prahova. 
Termen pentru depunere opozitii 
creditori 10 zile. Termenul pentru 
depunerea declaratii de creanta 
09.01.2017, intocmire tabel preli-
minar 18.01.2017, solutionare 
contestatii si depunere tabel defi-
nitiv 13.02.2017, adunarea credito-
rilor 23.01.2016 ora 14:00. Relatii la 
tel. 0723880617.

SOMAȚII  
l Avand in vedere ca prin actiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
14962/55/2016 al Judecatoriei Arad, 
petentul Timiş Ion, cu domiciliul in 
Semlac, nr. 884, jud. Arad, solicita 
dobandirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate in cota de ¼ 
parte asupra imobilului situat in 
Seitin, str. T Vladimirescu nr. 10, jud. 
Arad, inscris in CF nr. 300083 Seitin, 
cota asupra careia este mentionata 
in cartea funciara ca proprietar 
Misaras Sidonia (nascuta Pacurar), 
cei interesati sunt invitati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune in 
termne de 1 luna de la afiosarea 
prezentei, in caz contrar urmand a se 
trece la judecarea cauzei. Termen de 
judecata fixat in cauza: 26.01.2017, 
sa;a 145, ora 08:30.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor Socie-
tății Păltiniş SA. Consiliul de 
Administraţie al Societății Păltiniş 
SA, având CUI: RO780151 şi fiind 
înregistrată la ORC cu nr.
J32/18/1991, convoacă la punctul 
de lucru al Societăţii, situat la 
adresa din str.Aleea Privighetorilor, 
nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B0.2, 
Sector 1, Bucureşti, România, în 
data de 09.01.2017, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
la ora 20.00, cu următoarea ordine 
de zi: Punctul 1).Exercitarea acţi-
unii în răspundere împotriva 
foştilor membri ai consiliului de 
administraţie al Societăţii Păltiniş 
SA, pentru prejudiciile cauzate în 
exercitarea mandatului acestora, 
respectiv împotriva următoarelor 
persoane: Ancuta Teodor, Gyar-
mati Laura-Teodora şi Dichel 
Constantin; Punctul 2).Manda-
tarea unei persoane pentru a exer-
cita acţiunea în răspundere 
menţionată la punctul anterior în 
numele şi pe seama Societăţii; 
Punctul 3).Mandatarea unei 
persoane pentru a semna toate 
documentele necesare şi pentru a 
efectua toate formalităţile prevă-
zute de lege pentru a duce la înde-
plinire şi pentru a înregistra 
hotărârile Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor oriunde va 
fi necesar. Persoana astfel împuter-
nicită va avea dreptul de a-şi 
substitui orice altă persoană în 
scopul realizării mandatului său. 
Data de referinţă AGOA pentru 
convocarea acţionarilor este 
01.01.2017. Acţionarii Societăţii 
pot participa personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul şedinţei 
Adunării Generale Ordinare fie de 
reprezentanţii lor legali, fie de alţi 
reprezentanţi cărora li s-a acordat 
o procură specială. Formularele 
procurilor speciale se vor găsi la 
sediul social: Vila 1, localitatea 
Păltiniş (mun.Sibiu), judeţul Sibiu, 
începând cu data convocării în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 
10.00 şi 12.00. Procurile speciale 
vor trebui depuse în original la 
sediul social al Societăţii: Vila 1, 
Păltiniş, Sibiu, judeţul Sibiu, până 
cel mai târziu cu 48 de ore înainte 
de adunare sub sancţiunea pier-
derii dreptului de vot pentru acea 
adunare. În cazul procurilor 
speciale transmise prin poştă, vor fi 
luate în considerare doar acelea 

care au fost recepţionate în 
original până la termenul de mai 
sus. Acţionarii, reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social al Societăţii, au 
dreptul de a solicita, în scris, intro-
ducerea unor puncte noi pe 
ordinea de zi a şedinţei, în termen 
de cel mult 15 zile de la publicarea 
prezentului convocator. Aceste 
solicitări formulate de acţionari 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: (a)Să fie înso-
ţite de documente care atestă 
identitatea acţionarului persoană 
fizică şi/sau a reprezentantului 
legal al acţionarului persoană juri-
dică care solicită introducerea de 
noi puncte pe ordinea de zi, care 
vor fi transmise Societăţii, potrivit 
prevederilor de la lit.(b) de mai jos; 
(b)Să fie adresate Consiliului de 
Administraţie al Societăţii şi să fie 
transmise în scris, în format fizic, 
la Registratura Societăţii de la 
sediul social al Societăţii (personal 
sau prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire). Accesul 
acţionarilor în sala de şedinţe, la 
data fixată pentru desfăşurarea 
acesteia, este permis: (i)în cazul 
acţionarilor persoane fizice prin 
simpla probă a identităţii, care 
constă în prezentarea în original a 
actului de identitate; (ii)în cazul 
acţionarilor persoane juridice 
prin prezentarea unui certificat 
constatator emis de Registrul 
Comerţului împreună cu actul de 
identitate în original al reprezen-
tantului legal al acţionarului; (iii)
în cazul acţionarilor persoane 
fizice/juridice reprezentate, cu 
împuternicirea dată mandata-
rului şi prezentarea în original a 
actului de identitate a acestuia. 
Începând cu data convocării, 
textul integral al documentelor 
care urmează să fie prezentate 
Adunării Generale Ordinare, 
precum şi alte documente infor-
mative şi materiale vizând proble-
mele înscrise pe ordinea de zi pot 
fi consultate de acţionari la sediul 
social al Societăţii, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 10.00 şi 
12.00. În caz de neîntrunire a 
cvorumului la prima convocare 
din 09.01.2017, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor se 
c o n v o a c ă  p e n t r u  d a t a  d e 
11.01.2017, în acelaşi loc şi la ora 
20.00. Societatea Păltiniş SA. 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistraţie ROCG SRL, prin Ivan 
Bogdan Cosmin. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Municipal Câmpina. Nr. 104620/28.11.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație 
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 19.12.2016, ora 
11.00: Spațiu comercial (încăpere cu destinație bar) cu terasă acoperită 66,75 mp, situat în localitatea 
Câmpina, str. Carol I nr. 119, jud. Prahova, preț de pornire 145.730 lei, proprietatea debitoarei S.C. 
Terasa Eric Shop S.R.L. - Cornu, jud. Prahova. - În data de 19.12.2016, ora 13.00: Autoclav Asal 760, 
preț de pornire 770 lei; Densitometru Biosan Den, preț de pornire 523 lei; Analizor BS 400, preț de 
pornire 53.385 lei; Autoclav Asal 760, preț de pornire 1.133 lei; Autoclav SD 2000, preț de pornire 883 
lei; Termostat, preț de pornire 648 lei; Hotă lux laminar, preț de pornire 1.119 lei; Termostat, preț de 
pornire 648 lei; Centrală, preț de pornire 824 lei; Sistem electroforeză, preț de pornire 1.470 lei; 
Sistem electroforeză, preț de pornire 1.571 lei; Sistem electroforeză, preț de pornire 2.560 lei; Hotă 
lux laminar V 700, preț de pornire 2.175 lei; Densitometru, preț de pornire 364 lei; AMC PH - metru și 
densitometru, preț de pornire 849 lei; Autoturism Ford Mondeo, an fabricație 2006, preț de pornire 
7.108 lei, proprietatea debitoarei S.C. Sanomed S.R.L. – Cornu. - În data de 19.12.2016, ora 14.30: 
Teren intravilan 618 mp din care curți construcții 387 mp și arabil 231 mp, situat în localitatea Cornu, 
Cornu de Jos, str. Malul Prahovei F.N., jud. Prahova, preț de pornire 64.190 lei, proprietatea debitorului 
Oprea Gabriel - Cornu, jud. Prahova. - În data de 20.12.2016, ora 11.00: Teren extravilan 1370 mp, 
situat în localitatea Breaza, str. Prundului nr. 4, jud. Prahova, preț de pornire 22.399 lei, proprietatea 
debitorului Enescu Gheorghe - Breaza, jud. Prahova. - În data de 20.12.2016, ora 13.00: Teren 
intravilan fâneață 2500 mp, situat în localitatea Breaza, punct „Ograda”, jud. Prahova, preț de pornire 
76.646 lei, proprietatea debitoarei Cojocaru Tatiana - Breaza, jud. Prahova. - În data de 20.12.2016, 
ora 14.30: Construcție - spațiu comercial parter 107 mp, situat în localitatea Breaza, Breaza de Sus, 
str. Ocinei nr. 2Bis, jud. Prahova, preț de pornire 127.169 lei; Construcție - spațiu comercial parter 199 
mp, situat în localitatea Breaza, str. Republicii nr. 33, bl. N5, parter, jud Prahova, preț de pornire 
418.488 lei; Teren intravilan 1380 mp, situat în localitatea Breaza, str. Cacovei F.N., jud. Prahova, preț 
de pornire 66.771 lei, proprietatea debitorului Chițoi Ciprian - Breaza, jud. Prahova. - În data de 
21.12.2016, ora 11.00: Teren extravilan 5000 mp, tarlaua 38, parcela 528/4, preț de pornire 4.489 
lei; Teren intravilan 1650 mp, tarlaua 48, parcela F 380/1, preț de pornire 66.866 lei; Teren extravilan 
5000 mp, tarlaua 42, parcela 440/38, preț de pornire 4.489 lei, situate în localitatea Valea Doftanei, 
sat Teșila, jud. Prahova, proprietatea debitorului Manea Mircea - Valea Doftanei, jud. Prahova. - În 
data de 21.12.2016, ora 13.00: Teren extravilan fâneață 4200 mp, tarlaua 79, parcela F 1099/4, situat 
în localitatea Valea Doftanei, jud. Prahova, preț de pornire 2730 lei; Teren intravilan fâneață 12373 
mp, tarlaua 37, parcela F 473, situat în localitatea Valea Doftanei, sat Teșila, punct „Crăițe”, jud. 
Prahova, preț de pornire 68.930 lei, proprietatea persoanei fizice Postolache Ion pentru creanțele 
debitoarei Postolache V. Ion „Sirol” PFA - Valea Doftanei, jud. Prahova.- În data de 21.12.2016, ora 
14.30: Teren extravilan fâneață 5503 mp, tarlaua 11, parcela 94/42, preț de pornire 30.912 lei; Teren 
extravilan fâneață 4521 mp, tarlaua 11, parcela 94/43, preț de pornire 26.431 lei, situate în localitatea 
Valea Doftanei, jud. Prahova, proprietatea debitorului Manea Viorel - Valea Doftanei, jud. Prahova. 
Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. 
Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. 
de telefon 0244.376010, 0244.376011, persoană de contact: dl. Pavel Gheorghe.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 19, 
luna 12, anul 2016, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tehnoagroserv SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Uzunu, com. Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26206501. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Semanătoare păioase Gaspardo, 1 buc., 19000 lei, 20%; Plug 
reversilbil Vogel, 1 buc., 16550 lei, 20%; Tractor Deutz - Fahr, 1 buc., 117350 lei, 20%; Tăvălug TI45, 
1 buc., 9550 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul 
RO89TREZ 3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.
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LICITAȚII  
l Societatea Filiala de Întreţinere şi 
Servicii Energetice Electrica Serv 
S.A. - S.I.S.E. Electrica Transilvania 
Sud, organizează în data de 
14.12.2016,  ora 10:00, la sediul său, 
procedura de licitaţie deschisă, 
urmată de strigarea liberă a 
preţului, prin care, doreşte să vândă 
mijloace   fixe   tip AUTO (Alba, 
Braşov, Tg Mures, Sibiu şi Sf 
Gheorghe) sau pe componente 
(motor / caroserie). Documentaţia 
aferentă procedurii costă 150  lei 
fără TVA şi se poate ridica de la 
sediul SISE Electrica Transilvania 
Sud din Braşov, str. 13 Decembrie  
nr. 17 A. Informaţii suplimentare 
privind desfăşurarea procedurii se 
pot obţine la telefon: 0372/680321; 
0372/680399.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde la 
licitatie, teren in suprafata de apro-
ximativ 2.177 mp, situat în 
Campina, Str. Industriei, Nr. 3 Bis, 
Judeţul Prahova (incinta F.A.C.C.), 
împreună cu cele două construcţii 
amplasate pe acesta, respectiv 
Constructia C6 – vestiare hala 
mecanica, constructia C7– hala 
mecanica si pod rulant la pretul 
total de 145.000 Euro, fara TVA. 
Licitatiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in data 
de 09.12.2016 ora 12:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 14.12.2016, 
16.12.2016, 21.12.2016, 10.01.2017, 
12.01.2017, 17.01.2017, 19.01.2017, 
24.01.2017, 26.01.2017, 31.01.2017, 
01.02.2017, 03.02.2017, 08.02.2017, 
10.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 
22.02.2017, 24.02.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar, la adresa mai sus mentionata, 
l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde teren 
intravilan in suprafata de 4.161 mp 
situat în Oras Bragadiru, Str. Grivitei, 
tarla 110, parcela 524,525, Judetul 
Ilfov, vecini: Nord – Orasul Braga-
diru; Sud – DE 519; Est – Orasul 
Bragadiru; Vest – Orasul Bragadiru,  
la pretul de 40 euro/mp, fara TVA. 
Licitatiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in data de 
09.12.2016 ora 10:00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 14.12.2016, 16.12.2016, 
21.12.2016, 10.01.2017, 12.01.2017, 
17.01.2017, 19.01.2017, 24.01.2017, 
26.01.2017, 31.01.2017, 01.02.2017, 
03.02.2017, 08.02.2017, 10.02.2017, 
15.02.2017, 17.02.2017, 22.02.2017, 
24.02.2017, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul 
administratorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l SC Local Urban SRL , cu sediul 
în Turnu Măgurele, str. Republicii, 
nr. 2, judeţul Teleorman, cod poştal 
1 4 5 2 0 0 ,  C U I  3 0 0 5 5 8 4 9 ; 
J 3 4 / 1 6 8 / 2 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea 
licitaţiei publice deschisă, cu stri-
gare, pentru închirierea   suprafeței 
totale de 6311,07mp teren portuar, 
respectiv două parcele de teren 
situate în Portul Turnu Măgurele. 
Pe suprafețele de teren se pot desfă-
şura activități economice cu specific 
portuar aşa cum sunt ele reglemen-
tate de  O.G. nr. 22/1999 republicată 
privind administrarea porturilor şi 
a căilor navigabile. Caietele de 
sarcini se pot cumpăra în urma 
solicitării scrise, de la sediul socie-
tății, etaj 3, camera 5 .  Contrava-
loarea caietului de sarcini este de 50 
Lei. Termenul limită de solicitare a 
clarificarilor este 14.12.2016. 
Termenul limită de depunere a 
cererii şi documentatiei pentru 
înscrierea la licitaţie este 19.12.2016, 
ora  16:00. Şedinta publică de lici-
taţie va avea loc în data de 
21.12.2016, ora 11:00 la sediul socie-
tăţii. În cazul în care la primul 
termen de licitaţie nu se vor întruni 
condiţiile de desfăşurare  a licitaţiei 
sau de adjudecare, licitaţia se va 
relua în data de 05.01.2017,  ora 
11,00 în aceleaşi condiţii stabilite 
prin caietul de sarcini, iar termenul 
limită de depunere a ofertelor va fi 
03.01.2017, ora 16:00. Informații 
suplimentare se pot obține la tel/fax 
0247411895, persoana de contact jr. 
Ionut Cristea.

l VLAMAR 4U SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică masina de taiat beton auto, 
opturator la prețurile de evaluare. 
Licitaţia va avea loc în 12.12.2016, 
ora 14/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 14.12.2016, 
16.12.2016, 21.12.2016, 23.12.2016 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare masă lemnoasă 
fasonată, producţia anului 2016. 
Organizatorul licitaţiei: Primăria 
comunei Remetea, cu sediul în 
comuna Remetea, P-ta Cseres Tibor 
nr. 10, judeţul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
21.12.2016, orele 09:00. Locul desfă-
şurării licitaţiei: sediul Primăriei 
comunei  Remetea,  comuna 
Remetea, judeţul Harghita. Tipul 
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederi lor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fordul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. 
Data şi ora preselecţiei: 16.12.2016, 
ora 16:00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie este 16.12.2016, ora 15:00. 
Lista partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată, oferit la 
licitaţie este de 230 mc, volum brut, 
din care: 1. Pe natură de produse: 
APV nr. 1082695, UP II, UA 64 C, 
volum brut pus pe licitatie 363 mc, 
din care 230 mc este pus la licitatie. 
2. Pe specii: Brad 81 mc, Molid 149 
mc, volum brut: 230 mc. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de: 290 lei/
mc fara TVA conform HCL nr. 10 
din Ianuarie 2016. După strigare şi 

în continuare după fiecare even-
tuala strigare (dacă este cazul) 
pasul de majorare a preţului este de 
5 RON. Masa lemnoasa fasonata 
oferită spre vânzare provine din 
fodul forestier proprietate publică a 
comunei Remetea. Caietul de 
sarcini poate fi solicitat de la sediul 
organizatorului, începând cu data 
de 07.12.2016. Pentru participarea 
la licitaţie, solicitantul trebuie să 
depună, până la data de 16.12.2016, 
ora 15:00, o cerere de înscriere la 
licitaţie, la care trebuie să anexeze 
documentele prevăzute la art. 54, 
alin. 3 din HG 924/2015. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului licita-
ţiei: Comuna Remetea, tel. 0266-
352.101.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de Pregătire 
Profesională transport marfa seria 
P00458627H pe numele Porcică 
Răzvan Andrei. Il declar nul.

l Ştoaşă George pierdut atestat 
marfă, persoane şi atestat agabari-
tice nr. 0142050001. Le declar nule.

l Subsemnatul Bucur Ştefan 
posesor al CI MZ 300751, pierdut 
atestat CPC Marfă, seria 017516700.

l Pierdut Autorizatie de Functio-
nare nr.5992/24.04.2013 cu PL. in  
P-ta Mihai Viteazu STD. 6 nr. FN si 
Autorizatie de Functionare nr. 
5991/24.04.2013 avand PL. in P-ta 
Catedralei, STD,R2,M 13, eliberate 
de Primaria Arad pentru SC Ratio 
West SRL..Le declar nule.

l Pierdut Certificat membru  nr. 
3401, eliberat de OAMGMAMR 
filiala Arad pe numele Cleuta 
Andreea Nicoleta..

l PierdutCertificat constatator nr. 
27016/06.06.2011 pentru sediu, 
eliberat de ORC Arad pentru Sc 
Construct Beni-Fane Srl.Il declar nul

l PierdutCertificat constatator nr. 
35016/14.12.2004 (pentru sediu ) si 
nr. 816/14.01.2005 (pentru punctul 
de lucru), eliberate de ORC Arad 
pentru Sc Line Fontana Srl.Le 
declar nule

l Pierdut Atestat marfa tip card 
eliberat de ARR Bucuresti pe 
numele Kedei Cristian Iosif.Il 
declar nul.

l Pierdut certificat ADR eliberat 
de ARR Bucuresti pe numele 
Tirtira Florin Lucian. Il declar nul.

l Pierdut ştampilă cabinet pe 
numele C.M.I. Dr. Ciucur David, 
C.I.F. 20591815, str. Grozovici nr. 6, 
sector 2, Bucureşti şi parafă Dr. 
Ciucur David medic familie. Le 
declar nule.

l S.C. Romaqua Group S.A. cu 
sediul în Borsec, str. Carpaţi nr. 46, 
jud. Harghita, C.U.I. 402911, declar 
pierdut (nul)  avizul cu nr. 
16201026015/18.05.16.

l Pierdut aviz anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei nr. 
20782/17 .11 .2015 emis  de : 
O.A.M.G.M.A.M.R. Bucureşti pe 
numele Grigore Alina.

l S.C. Mariocris Serv S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti str. Corbiţa nr. 3, 
sector 5, C.U.I. 15821098, declară 
pierdute (nule) adresa A.N.A.F. de 
atribuire de număr de ordine fiscală 
pentru aparatul de taxat taxi cu 
memorie fiscală tip SERICOM 
ER-04F serie: 006260, an fabricaţie 
2004, şi declaraţia de instalare.  
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