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OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani, 
pentru o gospodărie la ţară, 
Craiova. Asigurăm cazare. 
Rugăm ser ioz i tate .  Te l . 
0784.238.211.

l SC angajează ingineri 
constructori  ş i  drumari . 
Prezintă avantaj cunoaşterea 
programelor de devize. Relaţii 
la telefon: 0231.518.912; 
0745.252.106; e-mail: tas@tas.
ro; personal@tas.ro.

l Scoala Gimnaziala comuna 
Podenii Noi, Judetul Prahova, 
scoate la concurs postul de ingri-
jitor 0,5 norma de la Gradinita 
cu Program Normal Valea 
Dulce, comuna Podenii Noi in 
urma vacantarii acestuia. Date 
contact:  Prof. Nedelcu Iuliana 
tel.: 0724975147

l Concurs pentru ocuparea 
postului Asociația Grupul de 
Acțiune Locală pentru Dezvol-
tarea Regiunii Giurgeu G10 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
vacant: - responsabil adminis-
trativ (1 post vacant). Data 
limită depunere dosare ora 
10:00, la data de 20.02.2017. 
Informații suplimentare prin 
telefon 0752241878. 

l Angaiam sudori si lacatusi 
mecanici cu experienta, pentru 
domeniul naval in Spania. 
Cerinte: necesara experienta in 
sector naval;-trebuie sa treaca 
proba de lucru. Cei interesati 
trimiteti cv la adresa:rrhh@
prenaval.com sau in link: http://
www.prenaval.com/Relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a : 
0034//689.93.05.22.

l Academia Română – Filiala 
Iaşi, Institutul de Filologie 
Română „A. Philippide”, orga-
nizează,  în ziua de 24 martie 
2017, ora 11.00, concurs pentru 
ocuparea postului de CS I, în 
domeniul filologie română, 
specializarea dialectologie soci-
olingvistică. Concursul se va 
desfăşura conform Legii 
319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dez-
voltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul insti-
tutului şi/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, tel. 
0332.101115. 

l Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Neamţ, cu 
sediul în municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr.26 bis, județul Neamt, organi-
zează concurs pentru ocuparea a  
1 post  vacant, funcţie contrac-
tuală de execuţie, consilier 
cadastru, gradul I  pe durată 
nederminată: -1 post consilier 
cadastru, gradul I. Concursul se 
va desfăşura după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data 
de 09.03.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de 16.03.2017, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul 

instituţiei din municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr.26 bis, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la afişarea anun-
ţului pentru ocuparea  a  1 post  
vacant,  în timpul programului 
normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
sediul OCPI Neamţ, telefon 
0233-23.48.70.  

l Subscrisa Spitalul Orăşenesc 
Sinaia, cu sediul în localitatea 
Sinaia, str.Spitalului, nr.2, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei de asistent medical, contrac-
tual temporar vacant, conform 
HG 286/2011: -asistent medical, 
1 post normă întreagă, la CPU 
Sinaia. Condiţii de participare 
-asistent medical: -cetăţenia 
română; -studii de specialitate; 
-minim 6 luni vechime ca asis-
tent;  -certificat membru 
OAMGMAMR valabil; -asigu-
rare malpraxis  valabilă. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -pentru postul menţionat 
m a i  s u s :  - p r o b a  s c r i s ă 
-01.03.2017, ora 10.00; -proba 
practică -07.03.2017, ora 10.00; 
-interviul -07.03.2017, ora 
12.00. Dosarele de participare 
la concurs se depun la sediul 
Spitalului Orăşenesc Sinaia, 
Biroul RUNOS. Data-limită de 
înscriere: -pentru postul menţi-
onat mai sus: 21.02.2017, ora 
12.00. Relaţii suplimentare: 
tel.0244.311.951/27, pers.
contact: Arzoiu Georgeta.

l Primăria municipiului 
Râmnicu Sărat organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor  funcţii 
publice de execuţie vacante: 
Consilier, clasa I, grad profesi-
onal  superior  in  cadrul 
Compartimentului Evidenta 
Persoanelor – Serviciul Public 
Comunitar  Local de Evidenta 
Persoanelor Ramnicu Sarat; - 
Consilier, clasa I, grad profesi-
onal  debutant in cadrul 
Compartimentului Spaţiu 
Locativ – Serviciul Urbanism; 
Concursul va avea loc la sediul 
P r i m ă r i e i  m u n i c i p i u l u i 
Râmnicu Sărat în data de 
21.03.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile de participare, 
la concursul menţionat mai sus, 
sunt cele prevăzute în  art.54 si 
57 alin.(1),(2),(3),(4),(5)  lit.c), 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
republicată, actualizată.  Aceste 
condiţii de participare la 
concurs se vor afişa la sediul 
P r i m ă r i e i  m u n i c i p i u l u i 
Râmnicu Sărat, precum şi pe 
site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primarier-
msarat.ro. Dosarele de înscriere 
la concurs  se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului, la sediul 
P r i m ă r i e i  m u n i c i p i u l u i 
Râmnicu Sărat. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute in art.49 din H.G. 
nr.611/2008, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561946.

Societatea Artifex SRL, cu 
sediul in Focsani, Bld. Bucu-
resti Nr. 12, Jud. Vrancea, 
angajeaza:-2.persoane/
constructori de tipare in 
domeniul confectiilor textile. 
Cerinte: -cunostinte in dome-
niul confectiilor textile de 
dama; -cunostinte temeinice 
in construirea tiparelor/
(manual, pe carton, electro-
nic);-studii superioare; -cunos-
tinte de limba rusa;-bun 
organizator al timpului de 
lucru;-capacitatea de a lucra 
in echipa; -spirit de initiativa/
creativ/atentie la detalii; -simt 
estetic. Experienta in execu-
tarea si prelucrarea tiparelor 
in sistem electronic/cunostinte 
de limba engleza, constituie 
un avantaj! Responsabilitati: 
-crearea manuala a tiparului/
plecand de la un articol vesti-
mentar deja existent sau de la 
un design; -proiectarea/
constructia si modificarea 
tiparelor pe zona de confectii 
adulti;-modificarea tiparelor si 
corectarea lor dupa efectuarea 
probei; -gradarea tiparelor pe 
marimi; -realizarea incadra-
rilor pentru croit;- calculul 
materialelor de consum/per 
model/pentru productie. Ofer-
ta:-pachet salarial motivant; 
-mediu de lucru placut/posibi-
litatea dezvoltarii personale si 
avansare in cariera. CV-urile 
se depun la sediul societatii 
sau pe e-mail: info@arti-
fexfashion.com. Interviul va 
avea loc in data de 20.02.2017  

l Primăria comunei  Căză-
neşti, judeţul  Mehedinţi, orga-
nizează concurs în  data de 
15.03.2017 orele 10,00- Proba 
scrisă– şi, în data de 17.03.2017 
orele 10,00 interviul– pentru 
ocuparea  funcţiei de execuţie 
vacanta de Inspector cl I grad 
Asistent. Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici, (r2), actualizată. 
Condiţii specifice:  -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta în ştiinţe econo-
mice;  -vechime  în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minim 1 an. 
-dosarele candidaţilor se pot 
depune la Sediul Primăriei 
Comunei Căzăneşti, jud. Mehe-
dinţi în termen de 20 de zile de 
la data publicării prezentului  
anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 
Relaţii la telefon 0252/385062; 
0252/358261, persoana de 
contact secretarul comisiei de 
concurs Geicu Lica.

l Primăria comunei Cernica, 
judeţul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de şofer 
(categoria D) -Serviciul Public 
de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al comunei 
Cernica din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului 
comunei Cernica, judeţul Ilfov. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţul Ilfov, în data 
de  8 martie 2017, la ora 11.00- 
proba scrisă şi 10 martie  2017 
-interviul şi proba practică. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primă-
riei comunei Cernica, judeţ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
judeţ Ilfov. Cerinţe: Studii gene-
rale, minim 2 ani vechime în 
specialitatea de şofer/ condu-
cător auto pentru categoriile 
solicitate. Relaţii suplimentare 
se  pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov şi 
la nr.de telefon  (021)369.53.08.

l Instituţia Prefectului – 
Judeţul Satu Mare organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții publice vacante: 
1. consilier, clasa I, gradul profe-
sional superior în cadrul 
Corpului de control al prefec-
tului. Condiţii de participare la 
concurs: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice, minimum 9 ani. 
2. consilier, clasa I, gradul profe-
sional superior în cadrul Struc-
turii de securitate. Condiţii de 
participare la concurs: - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în specialitatea 
informatică; - vechime în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice, minimum 
9 ani. 3. consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul 
Serviciului financiar, contabili-
tate, resurse umane şi adminis-
trativ. Condiţii de participare la 
concurs: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specialitatea ştiințe 
economice. Dosarele de înscriere 
se pot depune până în data de 
06.03.2017, la registratura insti-
tuţiei. Intervalul de 
d e s f ă ş u r a r e  a 
concursului: Proba 
scrisă: 16.03.2017, 
orele 10:00. Inter-
viul - 20.03.2017, 
orele 13:00. Relaţii 
suplimentare la 
te lefon 0261 / 
712753.

l Spitalul Jude-
ţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, 
str.Crişan, nr.9-11, 

organizează concurs pentru 
ocuparea a 4 posturi vacante de 
asistenţi medicali debutant cu 
PL, specialitatea medicină 
generală, pe durată nedetermi-
nată, pe următoarele locuri de 
muncă: -1 post asistent medical 
debutant PL la Secția gastroen-
terologie; -1 post asistent 
medical debutant PL la Secţia 
cardiologie; -1 post asistent 
medical debutant PL la Secţia 
neurologie; -1 post asistent 
medical debutant PL la Cabinet 
nefrologie -ambulatoriul inte-
grat. Condiţii de participare: 
-diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare, conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, 
specialitatea medicină generală. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina, în data de 
08.03.2017, ora 9.00, proba 
scrisă, şi în data 13.03.2017, ora 
9.00, proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi tematica de concurs 
sunt afişate la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Unitatea militară 02145 
Constanța, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante de 
personal civil contractual, 
astfel: 1. Inginer gradul I, studii 
superioare, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de 3 ani şi 
6 luni. 2. Contabil I, studii 
medii, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de 3 ani şi 6 luni. 
3.Șofer I, studii medii, cu o 
vechime în specialitatea studi-
ilor de 3 ani. 4.Îngrijitor, studii 
medii, fără vechime în speciali-
tatea studiilor. 5.Muncitor cali-
ficat III (motorist), studii medii, 
cu o vechime în specialitatea 
studiilor de 3 ani. 6. Muncitor 
calificat III (bucătar), studii 
medii, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de 3 ani. 
Concursul se va desfăşura 

astfel: -13.03.2017, ora 11.00 
-proba scrisă pentru postul de 
Inginer gradul I; -14.03.2017, 
ora 11.00 -proba scrisă pentru 
p o s t u l  d e  C o n t a b i l  I ; 
-15.03.2017, ora 11.00 -proba 
scrisă pentru posturile de Șofer 
I, Îngrijitor, Muncitor calificat 
III (motorist) şi Muncitor cali-
ficat III (bucătar); -20.03.2017, 
ora 10.00 -proba practică 
pentru postul de Inginer gradul 
I; -21.03.2017, ora 10.00 -proba 
practică pentru postul de 
Contabil I; -22.03.2017, ora 
10.00 -proba practică pentru 
posturile de Șofer I, Îngrijitor, 
Muncitor calificat III (motorist) 
şi  Muncitor calificat III 
(bucătar); -24.03.2017, ora 10.00 
-interviul pentru postul de 
Inginer gradul I; -27.03.2017, 
ora 10.00 -interviul pentru 
p o s t u l  d e  C o n t a b i l  I ; 
-28.03.2017, ora 10.00 -interviul 
pentru posturile de Șofer I, 
Îngrijitor, Muncitor calificat III 
(motorist) şi Muncitor calificat 
III (bucătar); Data limită de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r : 
28.02.2017, ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 02145 Constanța, Bdul 1 
M a i ,  n r. 1 9 ,  l o c a l i t a t e a 
Constanța, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n 
0241.586.600, int.151, int.161. 

l Anunț privind organizarea 
concursurilor/examenelor de 
încadrare a 2 posturi de 
personal civil contractual, 
vacante, cu atribuţii de execuţie: 
Unitatea Militară 02574 Bucu-
reşti organizează, în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
Regulamentului-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, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României nr.286 
din 31.03.2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea a 
două posturi de personal civil 
contractual, cu atribuţii de 
execuţie, în cadrul Serviciului 
juridic şi D.I.U., astfel: -1 post 
de consilier juridic debutant / S, 
în biroul coordonare, consul-
tanţă juridică structuri subor-
donate; -1 post de consilier 
juridic debutant/S, în comparti-
mentul analiză proceduri de 
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valorificare. -posturile sunt 
prevăzute cu studii superioare 
de licenţă, fiind necesar absol-
virea unei instituţii de învăţă-
mânt superior acreditată sau 
autorizată, cu diplomă de 
licenţă în domeniul drept sau 
ştiinţe juridice. -nu se stabilesc 
condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea 
studiilor absolvite. Data -limită 
până la care se pot depune 
dosarele de concurs este: 
28.02.2017 ora 15.00. Dosarele 
de concurs/examen se depun la 
sediul Unităţii Militare 02574 
Bucureşti din B-dul. Drumul 
Taberei, nr.7B, sector 6. Tipul 
probelor de concurs/examen, 
data şi ora desfăşurării aces-
tora: -proba scrisă în data de: 
13.03.2017, ora 11.00; -interviul 
în data de: 20.03.2017, ora 
11.00. Locul de desfăşurare: 
probele de concurs/examen se 
desfăşoară la sediul Unităţii 
Militare 02574 Bucureşti, din 
B-dul. Drumul Taberei, nr.7B, 
Bucureşti, sector 6. Persoana de 
contact, care asigură secretari-
atul comisiei de concurs/
examen este: p.c.c. Ungureanu 
Nicoleta, telefon 021.319.58.58, 
int. 2244. Condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea 
posturilor, bibliografia şi tema-
tica de concurs se pot obţine la 
sediul Unităţii Militare 02574 
Bucureşti, din B-dul. Drumul 
Taberei, nr. 7B, sector 6, pe 
portalul posturi.gov.ro, pe 
pagina de internet smg.mapn.
ro/cli/index.html sau la secre-
tarul comisiei  de concurs.

l Instituţia Prefectului Jude-
ţului Cluj cu sediul în Cluj-Na-
poca, B-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.58, jud. Cluj, în baza Legii nr. 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată: Denumirea posturilor: - 

consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior – 1 post. - 
consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal – 1 post. - 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent – 1 post. Condiţii 
generale de participare la 
concurs: condiţiile prevăzute la 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: de consilier juridic 
clasa I grad profesional supe-
rior: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă – în domeniul juridic; - 
vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minim 9 ani de 
consilier juridic clasa I grad 
profesional principal: - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă – în domeniul 
juridic; - vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exerci-
tării funcţiei publice: minim 5 
ani de consilier clasa I grad 
profesional asistent: - studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă – în domeniul 
economic; - vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exerci-
tării funcţiei publice: minim 1 
an. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: proba 
scrisă: 16.03.2017, ora 10,00. 
proba de interviu: se susţine, de 
regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul instituţiei în 
termen de maxim 20 de zile de 

la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea a 
III-a. Date de contact: relaţii 
suplimentare la telefon : 0264-
597075  sau  e-mail: smaranda.
proorocu@prefecturacluj.ro şi 
e-mail: “cornelia.hara@prefec-
turacluj.ro”.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Teren intravilan 1.922mp 
-Baicoi, Prahova. Toate utilita-
tile la poarta. Pret 25.000Euro 
0735.527.899

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului 
situat în intravilanul judeţului 
Iaşi, comuna Movileni, compus 
din teren în suprafaţă de 
50.000mp având nr.cadastral 
60.366, la preţul de 17.060Lei. 
0232.270.997.

PROPUNERI AFACERI
l Vând clinică medicală, situată 
central în Bucureşti, dotată cu 
aparatură medicală de ultima 
generaţie. 0755.056.800.

CITAȚII  
l RCS&RDS SA cheamă în 
judecată pe Iantoc Constantin 
Cristian, domiciliat în Podari, 
Strada Progresului, Nr. 55, în 
dosar 9819/215/2016, Judecă-
toria Craiova, ccom1cc,  în data 
de 01.03.2017, ora 10.30.

l Citez pe Florea Stefan 
pentru ziua de 23.02.2017 , ora 
8:30, la Judecatoria Turnu 
Magurele, avand proces de 
partaj judiciar cu reclamanta 
FLOREA STEFANIA in 
dosarul nr.1173/329/2015*.

l Adrian Vicol – reclamant, cu 
domiciliul în Piteşti, strada 

Eugen Ionescu nr. 3, Bl. A13, sc. 
A, ap. 2, judeţul Argeş, citez pe 
pârâta Andrei Niculina, cu 
domiciliul în judeţul Olt, locali-
tatea Slatina, strada Ecaterina 
Teodoroiu nr. 9, bloc 9, sc.F, ap. 
9, la Judecătoria Slatina, sala 2, 
completul  CC4,  în data 
de 03.03.2017, ora 9.00, pentru 
interogatoriu, în Dosarul 
2394/311/2016, cu obiect: modi-
ficare măsuri privind copilul.

l Se citează la data de 
02.03.2017 la Judecătoria 
Roşiori de Vede, judeţul 
Te leorman în  dosar  nr. 
4414/292/2017, ora 8,30 dna 
Arghir Roberta Gabriela în 
calitate de pârâtă, dosarul 
având ca obiect divorţ recla-
mant fiind Arghir Mişu.

l Numitul Ursachi Alin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Piatra Neamţ, Aleea 
Garofiţei, nr. 2, este citat la 
Tribunalul Botoşani, la data de 
16 februarie 2017, în Dosar nr. 
321/217/2015, având ca obiect 
anulare act, iar ca părţi: 
Ursachi Ioan, Ciobanu Verona, 
Ursachi Alin, Comisia locală de 
fond funciar Mileanca, Comisia 
judeţeană de fond funciar 
Botoşani.

l Huncu Vasile, cu ultimul 
domiciliu în Roma, Via Lito-
ranea 9700, Italia, este chemat la 
Curtea de Apel Iaşi, cu sediul in 
jud. Iaşi, mun. Iaşi, str. Elena 
Doamna, nr. 1A, camera Sala nr. 
VI “Dimitrie Alexandresco” – 
Etajul II, in ziua de 07.03.2017, 
completul Civil-Recurs_01, ora 
9.00, în calitate de intimat, in 
dosarul nr. 13811/245/2012*, în 
proces cu Huncu Neculai, în 
calitate de recurent, Huncu 
Ioan, în calitate de recurent, 
Hâncu (Huncu) Petru, în calitate 
de apelant, Vancea Nicoleta 
(născută Huncu), în calitate de 
recurent, pentru Recurs-consta-
tare nulitate act juridic.

l Se citează pentru dezbatere 
succesorală după defunctul 
Turcu Georgel Romulus numita 
Turcu Liliana Mirela, cu ultima 
adresă cunoscută în Braşov, str. 
Spicului, nr. 16, bl. 53, sc. A, ap. 
27, la sediul Biroului Notarial 
Socaciu George, Codlea, str. 
Lungă, nr. 131, pentru data de 
27 februarie 2017, între orele 11 
-12.

DIVERSE  
l Dosar nr.  953/292/2016 - 
Judecătoria Roşiori de Vede, 
judeţul Teleorman, hotărârea 
nr. 1387/27.09.2016 admite acţi-
unea formulată de Crăciun 
Marin domiciliat în Brăila în 
contradictoriu cu Crăciun 
Mitică domiciliat în comuna 
Călmăţuiu de Sus, judeţul 
Teleorman. Constată că recla-
mantul este singurul moştenitor 
al defuncţilor părinţi. Cu drept 
de apel în 30 zile de la comuni-
care.

l UAT Oraş Rupea, cu sediul 
în Or.Rupea, jud.Braşov, str.
R e p u b l i c i i ,  n r . 1 6 9 , 
tel.0268.260.490, în calitate de 
autoritate publică tutelară şi 
unic acţionar pentru SC Servi-
ciul Public Rupea SRL, a 
demarat procedura de selecţie a 
unui număr de 5 (cinci) membri 
ai consiliului de administraţie 
pentru societatea menţionată 
(executivi şi neexecutivi), în 
conf. cu prevederile OUG 
nr.109/2011. Condiţiile de parti-
cipare sunt afişate pe site-ul 
UAT Oraş Rupea.

l Toti actionarii cedanti (sau 
dupa caz mostenitori legali) 
care au cesionat si transmis 
dreptul de proprietate asupra 
instrumentelor financiare (certi-
ficate actionar) emise de SC 
Dunarea SA Moldova Noua, 
actionarului cesionar Lungu 
Ion, sunt notificati conform 
legii nr. 31/1990, modificata si 

republicata, sa se prezinte in 
termen de 30 de zile la depozi-
tarul central SA Bucuresti, 
B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 8, 
sector 2 pentru a confirma si 
inregistra cerera de cesiune a 
instrumentelor financiare cesio-
nate. In caz de neprezentare in 
termenul mentionat mai sus, 
actionarul cesionar Lungu Ion, 
considera acordul tacit al actio-
narilor cedenti de a fi personal 
autorizat sa duca la indeplinire 
toate diligentele de radiere a 
actionarilor cedenti din regis-
trul actionarilor SC Dunarea 
SA si sa inregistreze in contul 
personal toate instrumentele 
financiare cesionate. Relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l 
0744.793.075.

ADUNĂRI GENERALE  
l Anunţ: Consiliul de Adminis-
traţie al Obştei Moşnenilor 
Arefeni convoacă Adunarea 
Generală a Acţionarilor, în data 
se 12.03.2017, ora 12, la 
Căminul Cultural Arefu, cu 
următoarea ordine de zi: 1)
Situaţia financiară a anului 
2016 – Bilanţul contabil şi 
Contul de Profit şi Pierderi; 2)
Raportul Comisiei de Cenzori 
privind controlul şi verificarea 
gestiunii Obştei; 3)Discutarea şi 
aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2017; 4)
Diverse. Intrarea în sală se face 
pe baza buletinului/cărţii de 
identitate, iar procurile, ce vor fi 
conform cu statutul, se înregis-
trează la sediul Obştei, cu 2-3 
zile înainte de şedinţă.

LICITAȚII  
l Comuna Drăguşeni, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie 
publică în data de 20 februarie 
2017, ora 11:10 în vederea 
închirierii păşunii comunale în 
suprafaţă de 243,67 ha. Înscrie-
rile la licitaţie se fac până pe 
data de 20 februarie 2017, ora 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. 1 din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 09, luna 03, anul 
2017, orele 11.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se va vinde prin licitație (a-II-a), 
următorul bun imobil, proprietate a SC Arca Total SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea București, 
sector 5, str. Nehoiași, nr. 26, bl. corp 1028, cod de identificare fiscală 21547850: Denumirea bunului 
imobil, descriere sumară: 1) - Teren extravilan, în suprafață de 428 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 
3521/N a localității Adunații Copăceni și cu nr. cadastral 3566, situat în extravilanul com. Adunații 
Copăceni, jud. Giurgiu; 2) - Teren extravilan, cu destinație drum de acces, în suprafață de 71,7 mp 
(cota indiviză de 1/20 din suprafața de 1434 mp), înscris în Cartea Funciară nr. 32121 a localității 
Adunații Copăceni și cu nr. cadastral 3571, situat în extravilanul com. Adunații Copăceni, jud. Giurgiu. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 18.720 lei. Cota TVA: 19%. *) cota de taxă 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 19% în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Observație: - Conform raport de evaluare nr. 17269/29.12.2016 
întocmit de SC Media City SRL: „la data inspecției, pe teren, se afla o construcție în curs de edificare. 
Construcția nu este subiect al evaluării”. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: nu este cazul conform Extras de Carte Funciară nr. 13435/23.03.2016 - OCPI Giurgiu. 
Creditori, Sarcini: 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 următoarele documente într-un plic sigilat: a) oferta 
de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție; 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. Împotriva 
acestui înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 2, lit. d din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246.278023.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 16712075/2016. Nr. 1493 din 10.02.2017. 
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 10. 
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 28, luna 02, ora 11.00, anul 
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului/ terței persoane, Dima Ion, prima licitație/ licitația a I - a: a). Clădire/ părți de 
clădire/ ansamblu de clădiri, în suprafață de 178 mp, compusă din138 mp birou și 40 mp magazie și 
contruită din cărămidă și stâlpi de beton și teren aferent, în suprafață de 577 mp, situate în localitatea 
Iezeru, comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației: 129.716 lei (exclusiv 
TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, 
creanțe - 185.245 lei; b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ..., 
în suprafață de ..., situat în localitatea Iezeru, comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației: ... lei, (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 
Creditori, Sarcini; ..., ...; c). Alte bunuri: teren extravilan, în suprafață de 2.047 mp cu vie, situat în 
comuna Jegălia, județul Călărași, Tarla 141, parcela 6, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 1.896 
lei (exclusiv TVA) și teren extravilan, în suprafață de 850 mp cu vie, situat în comuna Jegălia, județul 
Călărași, Tarla 89/2, parcela 27, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 4.625 lei, grevate de 
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, creanțe - 185.245 
lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 
de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele 
juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; f). pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 
după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru 
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 13.02.2017.
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11:00 la registratura Primăriei 
Drăguşeni iar documentaţia de 
atribuire se poate achiziţiona 
până la ora 9.00. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l . /  f a x : 
0232256620, primăria_drag@
yahoo.com.

l Lichidator judiciar vinde 
prin licitație publică, conform 
Regulamentului de valorificare 
nr. 4267/19.07.2016 aprobat în 
cadrul Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 
25.07.2016, conform deciziei 
Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 15 Decembrie 
2016, bunurile imobile absolut 
indispensabile exploatării, apar-
ţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul 
drepturilor dobândite şi obliga-
ţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea 
minereulu i  cupr i fer  nr. 
2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 27 
Februarie 2017, de la ora 10:00, 
la sediul lichidatorului judiciar.

l Primăria comunei Victoria, 
județul Iaşi, organizează în data 
de 15.03.2017, orele 10,00, la 
sediul din satul Victoria, 
comuna Victoria, județul Iaşi, 
licitație publică deschisă cu 
strigare, pentru vânzarea urmă-
toarelor terenuri situate în 
intravilanul satului Victoria şi 
intravilanul satului Sculeni, 
comuna Victoria, județul Iaşi, 
identificate în CF 63407 satul 
Victoria, în suprafata de 1000 
mp -18,40 lei/mp; CF 63483 
satul Victoria, în suprafata de 
217 mp -23,10 lei/mp; CF 60830 
satul Victoria, în suprafata de 
923 mp -12,00 lei/mp; CF 61199 
satul Sculeni, în suprafata de 
1000 mp -18,50 lei/mp; CF 
62502 satul Sculeni, în supra-
fata de 1813 mp -18,20 lei/mp. 
Ofertele trebuie depuse până 
cel târziu la 21.12.2016, orele 
14:00 la sediul Primăriei 
comunei Victoria – Comparti-
mentul Juridic, Contencios, 
Achiziții, iar data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 
10.03.2017, orele 16:00. Infor-
mații suplimentare se obțin de 
la secretarul comunei la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0232/295120.

l SC Vasi-Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmeaza: 
1 Buc. Autobuz turistic BMC 
PROBUS 850 TBX, sasiu nr. 
NMC850RKT8DL00132, nr. 
inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun vandut  la 4425 
EUR+TVA. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 

dovada acestui fapt până la 
data de 16.02.2017, ora 16.00 si 
data de 23.02.2017ora 16.00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, in data de 17 februarie 
2017, ora 13:30 si in data de 24 
februarie 2017 ora 13.30 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 13.01.2017. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie 
să se înscrie la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, 
până la data de 16.02.2017, ora 
16.00 si data de 23.02.2017ora 
16.00. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei., Regu-
lament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul 
va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organi-
zare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi 
afişată la  sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a 
licitatiei), la grefa Tribunalului 
Iasi-Judecator Sindic, Consiliul 
Local Iasi precum şi la locul de 
dispunere a activului. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: - 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoa-
nele: 0232.240890; 0742.109890, 
Fax 0232.240890.

l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului af lat in 
pa t r imoniu l  deb i toare i , 
respectiv Hotel Restaurant – 
„Casa Rotaru”, situat in 
Ploiesti, str. Oborului, nr. 27, 
jud. Prahova (zona Obor – 
magazin Dedeman - mall AFI), 
inscris in CF nr. 125774 a mun. 
Ploiesti, constructie compusa 
din D+P+1E+3Mansarde, in 
suprafata de 1922,44 mp, finali-
zata in 2007, la pretul de 
571.500 euro, ce se va achita in 
lei la cursul euro de la data 
efectuarii platii .  Hotelul 
dispune de 50 de camere de 
cazare si 3 apartamente, 
receptie, restaurant, bar si buca-
tarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Struc-
tura constructiva a hotelului 
este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale 
din BCA, compartimentări 
interioare din zidarie de BCA, 
acoperisul cu tabla Lindab si 
dispune de utilitati: electrici-
tate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un 
teren proprietatea asociatului 

Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organi-
zeaza licitatie publica de catre 
BEJ Pana Victor cu pret de 
pornire al licitatiei de 58.500,75 
euro. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Credi-
torilor din 19.01.2017 si a regu-
lamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 10% din 
cel stabilit in raportul de 
evaluare intocmit de evaluator 
Neacşu Gabriel. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
28.02.2017 si 13.03.2017 orele 
12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se 
obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate 
procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restau-
rant cu spatii  de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M. Bravu, 
nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Adminis-
trat iv,  de  Tr ibunalul  s i 
Parchetul PH) inscris in CF nr. 
123740 a Mun. Ploiesti, finalizat 
in 2003, compus din teren in 
suprafata de 720 mp in acte, 
respectiv 719 mp masurata si 
constructii: C1 – Hotel + restau-
rant (Subsol – Crama, o buca-
tarie, 3 vestiare cu wc-uri, 
magazie, camera frigorifica si 
doua holuri, Parter: restaurant, 
bar, receptie, bucatarie, terasa, 
etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, 
debara, hol si casa scarii, etaj 2: 
7 camere duble si 1 single 
fiecare cu grup sanitar, casa 
scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 
camere duble si o camera single, 
spalatorie, camera centralei 
termice, 2 holuri, casa scarii, C2 
– Anexa + beci, la pretul de 
442.800 euro, ce se va achita in 
lei la cursul euro de la data 
efectuarii platii. Pensiunea 
dispune de 22 de camere de 
cazare, restaurantul de aprox. 
60 locuri, crama de aprox. 80 de 
locuri, teresa de aprox. 44 
locuri, iar in curte este amenajat 
loc pentru fumat, foisor cu 
masa si scaune si un gratar. 
Imobilul este racordat la toate 
utilitatile avand instalatii de 
apa, instalatie electrica, insta-
latie de incalzire – centrala 
termica proprie pe gaz, retea 
canalizare. Licitatiile publice au 
loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 19.01.2017 si a 
regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 10% din 
cel stabilit in raportul de 
evaluare intocmit de evaluator 
Neacşu Gabriel. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
28.02.2017 si 13.03.2017 orele 
12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B. Relatii suplimentare se 

obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate 
procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.

l Primăria comunei Victoria, 
județul Iaşi, organizează în data 
de 14.03.2017, orele 10,00, la 
sediul din satul Victoria, 
comuna Victoria, județul Iaşi, 
Licitație publică deschisă cu 
strigare, pentru concesionarea  
pe o perioadă de 25 ani, a unor 
terenuri situate în intravilanul 
satului Victoria, intravilanul 
satului Sculeni, intravilanul 
satului Frăsuleni şi intravilanul 
satului Șendreni, aparținând 
domeniului privat al Comunei 
Victoria, indentificate în: a) 
Satul Victoria. Nr. crt. / Denu-
mire lot / Identificare cadastrală 
/ Număr cadastral atribuit / 
Suprafaţa lot - mp -  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/4 / 60828 / 1.075,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/10 / 60833 / 790,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/48 / 60871 / 1.293,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/54 / 60877 / 1.641,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/74 / 60897 / 816,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/75 / 60898 / 933,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/76 / 60899 / 1.396,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/96 / 60919 / 880,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/97 / 60920 / 887,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/98 / 60921 / 1.090,0;  / Teren 
intravilan Victoria / T 66, P 
749/100 / 60923 / 1.140,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/113 / 60936 / 1.000,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/114 / 60937 / 1.000,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/116 / 60939 / 1.000,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/117 / 60940 / 1.000,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/118 / 60941 / 1.000,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/131 / 60954 / 775,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/133 / 60956 / 1.089,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/145 / 60968 / 1.100,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/147 / 60970 / 1.100,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/149 / 60972 / 1.049,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/151 / 60974 / 1.050,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T 66, 
P 749/153 / 60976 / 1.050,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T66, 
P 749/155 / 60978 / 1.050,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T66, 
P 749/157 / 60980 / 1.050,0;  / 
Teren intravilan Victoria / T66, 
P 749/171 / 60994 / 821,0. B) 
Satul Sculeni - Nr. crt.- Denu-
mire lot / Identificare cadastrală 
/ Număr cadastral / Suprafaţa 
lot - mp -; Teren păşune Sculeni 
/ T 62, P 337/10 / 62669 / 
1.000,0; / Teren păşune Sculeni / 
T 62, P 337/11 / 62681 / 1.000,0; 
/ Teren păşune Sculeni / T 62, P 
337/19 / 62687 / 1.000,0; / Teren 
păşune Sculeni / T 62, P 337/21 
/ 62686 / 1.000,0; / Teren păşune 
Sculeni / T 62, P 337/26 / 62693 

/ 1.000,0; / Teren păşune Sculeni 
/ T 62, P 337/29 / 62691 / 
1.000,0; / Teren păşune Sculeni / 
T 62, P 337/31 / 62696 / 733,0; / 
Teren păşune Sculeni / T 62, P 
337/33 / 62698 / 598,0; / Teren 
păşune Sculeni / T 62, P 337/35 
/ 62699 / 944,0; / Teren păşune 
Sculeni / T 62, P 337/40 / 62702 
/ 857,0;  / Teren păşune Sculeni / 
T 62, P 337/41 / 62703 / 879,0. 
C) Satul Frăsuleni Nr. crt. / 
Denumire lot / Identificare 
cadastrală / Număr cadastral / 
Suprafaţa lot - mp - / Teren 
păşune Frăsuleni / T 8, P 80/1 / 
61337 / 1.000,0; / Teren păşune 
Frăsuleni / T 8, P 80/2 / 61338 / 
1.000,0; / Teren păşune Frăsu-
leni / T 8, P 80/3 / 61339 / 
1.000,0; / Teren păşune Frăsu-
leni / T 8, P 80/4 / 61340 / 
1.000,0; / Teren păşune Frăsu-
leni / T 8, P 80/8 / 61344 / 
1.000,0; / Teren păşune Frăsu-
leni / T 8, P 80/9 / 61345 / 
1.000,0; / Teren păşune Frăsu-
leni / T 8, P 80/11 / 61347 / 
1.000,0; / Teren păşune Frăsu-
leni / T 8, P 80/17 / 61353 / 
729,0; / Teren păşune Frăsuleni 
/ T 8, P 80/19 / 61355 / 729,0; / 
Teren păşune Frăsuleni / T 8, P 
80/20 / 61356 / 808,0; / Teren 
păşune Frăsuleni / T 8, P 80/23 
/ 61359 / 804,0; Satul Șendreni. 
Nr. crt. / Denumire lot / Identifi-
care cadastrală / Număr cadas-
tral / Suprafaţa lot - mp - / 
Teren intravilan Șendreni / T 1, 
P 6/201 / 63484 / 1.000,0. Preţul 
de pornire a licitaţiei va fi de 
0,447 lei/mp/an pentru terenul 
situat în intravilanul satului 
Victoria, de 0,500 lei/mp/an 
pentru terenul situat în intravi-
lanul satului Sculeni, de 0,518 
lei/mp/an pentru terenul situat 
în intravilanul satului Frăsuleni 
şi de 0,580 lei/mp/an pentru 
terenul situat în intravilanul 
satului Șendreni. Prin excepţie, 
terenurile destinate construirii, 
se vor concesiona fără licitaţie 
publică, cu plata taxei de rede-
venţă, în următoarea situaţie: 
pentru realizarea de locuinţe 
pentru tineri până la împlinirea 
vârstei de 35 de ani. Redevenţa 
stabilită,pentru realizarea de 
locuinţe pentru tineri până la 
împlinirea vârstei de 35 de ani, 
va fi de 0,457 lei/mp/an pentru 
terenul situat în intravilanul 
satului Victoria, de 0,510 lei/mp/
an pentru terenul situat în intra-
vilanul satului Sculeni, de 0,528 
lei/mp/an pentru terenul situat 
în intravilanul satului Frăsuleni 
şi de 0,590 lei/mp/an pentru 
terenul situat în intravilanul 
satului Șendreni. Ofertele pot fi 
depuse de luni până vineri, între 
orele 08:30 – 14:00, în perioada 
14.02.2017 - 13.03.2017, la sediul 
Primăriei comunei Victoria – 
Compartimentul Juridic, 
Contencios, Achiziții, iar data 
limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este 09.03.2017, orele 
16:00. Relatii privind licitația, 
amplasamentul, caietul de 
sarcini şi certificatul de urba-
nism se poate obține de la sediul 
Primăriei Victoria, satul Victoria, 
comuna Victoria, cod 707580, 
telefon/fax 0232/295120, e-mail: 
primariavictoria@yahoo.com, 
începand cu data 14.02.2017.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Consta-
tator nr. 32270/08.11.2004, 
eliberat de ORC Arad, pentru 
SC Rainescu SRL. Il declar nul.

l Pierdut legitimatie de 
student/pentru reducere trans-
port pe numele Avido Alfredi-
na-Cecilia de la Universitate 
Petrol si Gaze din Ploiesti. 
Declar nula.

l Pierdut atestat Taxi nr. 
109655, eliberat de ARR Argeş 
la data de 31.01.2015, pe numele 
Maftei Constantin Damian, 
domiciliat în Curtea de Argeş, 
jud. Argeş. Se declară nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă şi Atestat 
ADR, emise de ARR Argeş, pe 
numele Măndălac Vasile 
Cătălin, cu domiciliul în sat. 
Cochineşti, com. Stolnici, jud. 
Argeş. Se declară nule.

l Pierdut certificate constata-
toare nr.5058 din 17.02.2009, 
10427 din 30.04.2010, aparţi-
nând societăţii comerciale 
Slakteri Ekspert SRL, nr. 
ordine în Registrul Comerţului 
J07/93/2009,CUI:25206457, 
Botoşani. Le declar nule.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Pîrvu Leonard Adrian. 
Îl declar nul.

l S.C.Ialomita Solar Park SRL, 
a pierdut urmatoarele acte:-Cer-
tificat de inregistrare seria.B, 
nr.2531321;-Certificat constatator 
de autorizare functionarii emis in 
data de:09.02.2012;-Rezolutie 
infiintare societate din data 
de:08.02.2012. Declaram nule.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare seria B, nr.3110329 
eliberat la 27 iulie 2015 de către 
O R C  D o l j ,  a p a r ţ i n â n d 
ROM-MILK-2015-1 SRL, 
Calafat, Dolj. Se declară nul.

l Romaqua Group S.A. cu 
sediul în Borsec, strada Carpaţi 
numarul 46, judeţ Harghita, 
RO 402911, J19/297/2008, 
dec lar  p ierdut  contract 
comodat 175452.

l Declar pierdută legitimaţia 
de student,  el iberată de 
Academia Tehnică Militară, pe 
numele Mamulă Ana –Maria.

l Pierdut legitimație de 
membru Uniunea de Creație 
Interpretativă a Muzicienilor 
din România pe numele 
Agache Stela. Se declară nulă.

ANUNȚURI

DECESE


