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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 20, luna septembrie, anul 2016, ora 10.00, 
în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC DP Pizza Est SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Giurgiu, str București, bl. 9/300, sc. A, parter, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 34549802: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *); Monitor Elo 1517L-15, 1.580 lei, 0%; Monitor Elo 1517L-
15, 1.580 lei, 0%; Monitor ElO 1517L-15, 1.580 lei, 0%; Windows 
Server Office Home&Business, 15.500 lei, 0%. *) 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: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în 
contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, 
deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie după 
certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie după actul de identitate; 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 
0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.

OFERTE SERVICIU
l S.C. Okt Transport angajează 
şofer categoria C pentru transport 
marfă extern, vorbitor de limba 
engleză sau germană, experienţă 
minim 7 ani. CV se trimit pe 
email: info@okttrans.nl

l Fabrica incaltaminte, banda 
noua angajeaza cusatoare, prega-
titoare, croitor si maistru, zona 
metrou Crangasi.  Telefon: 
0728847845

l Fruteria caută o persoană care 
să ne ajute la ambalarea, sortarea 
şi manevrarea lăzilor cu fructe. 
Depozitul este în zona Militari. 
Rugăm seriozitate! Program part-
time de duminică până joi. 
Contact: 0721.739.262. 

Firma distributie produse 
alimentare, zona Metro Volun-
tari, angajeaza operator calcu-
lator. Program L-V, 08-17.CV la 
mail:angajari@senic.ro

l Primăria comunei Rucăr, 
judeţul Argeş, anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea unui 
post vacant de muncitor calificat 
II, din cadrul Serviciului ADP 
Rucăr. Condiţii: - studii medii; - 
vechime în specialitate min. 2 ani. 
Data concursului - 28.09.2016, 
orele 10.00 la sediul Primăriei 
comunei Rucăr. Data limită de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r  – 
20.09.2016, orele 12.00. Secretar 
comisie concurs – Bălănică Aura 
Cosmina.

l Muzeul  Naţional al Agricul-
turii, cu sediul în Slobozia, b-dul 
Matei Basarab, nr.10, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -muncitor cali-
ficat- întreţinere, treapta I, studii 
medii- 1 post, conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat*). 
Concursul se va desfăşura astfel: 
1.Proba scrisă în data de 26 
septembrie 2016, ora 9.00; 2.Proba 
practică în data de 26 septembrie 
2016, ora 12.00; 3.Interviul în data 
de 29 septembrie 2016, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii medii (diplomă de bacalau-
reat); -vechime în muncă- minim 
5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în perioada 05-16 septembrie 2016 
orele 16.00, la sediul instituţiei. 
Bibliografia şi tematica pentru 
concurs vor fi afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul instituţiei: 
www.muzeulagriculturii.ro. 
Relaţii suplimentare la sediul din 
Slobozia, B-dul Matei Basarab, 
nr.10. Persoană de contact: Duiu-
leasa Ecaterina, tel.0243.231.991, 
e-mail: mna_slobozia@yahoo.com

l Primăria comunei Mehadia, cu 
sediul în localitatea Mehadia, 
judeţul Caraş-Severin, organi-

zează în baza HG nr. 286/2001 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de: Inspector 
de specialitate- Compartiment 
contabilitate: -1 post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 26.09.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
29.09.2016, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
(licenţiat în ştinţe economice); 
-condiţiile minime de vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
participării la concursul de recru-
tare -minim 5 ani; -Cursuri decali-
ficare: contabilitate şi operator 
calculatoare absolvite cu diplomă 
/certificat. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de:  16.09.2016, ora 
15.00, la sediul Primăriei comunei 
Mehadia. Relaţii suplimentare la 
sediul :  Primăriei  comunei 
Mehadia, Comp. Resurse Umane 
-telefon: 0255.523.121 sau 
0769.065.336.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, 
cu sediul în Bucureşti, str. Rugi-
noasa, nr.4, sector 4,  scoate la 
concurs, în data de 03.10.2016, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Auditor,  grad profesional  supe-
rior -  Compartiment Audit Public 
Intern; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe 
economice;  Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Ilfov.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, 
nr. 20-22, sector 4,  scoate la 
concurs, în data de 03.10.2016, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant:  Consi-
l i e r,  g r a d  p r o f e s i o n a l  
superior -  Compartiment Manage-
mentul Bazelor de Date;  Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de informatică la 
nivel avansat: baze de date, utilitare, 
SQL, PL/SQL, Microsoft Office – 
nivel avansat; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Propunem ca data de 
desfăşurare a concursului: 
03.10.2016 – ora 1000 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul ANOFM.

l Primăria orasului Bălceşti, 
Judeţul Vâlcea organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de 
execuţie, de consilier, gradul 
profesional superior, Comparti-
mentul Agricol Cadastru. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
masuratori terestre si cadastru, 
topografie, agricultura; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani 
de vechime in specialitatea func-
tiei publice. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: 21.09.2016: termenul 
limită de depunere a dosarelor; 
04.10.2016, ora 10:00: proba 
scrisă; 06.10.2016, ora 11:00: 
proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.49, alin.
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia 
de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială: balcesti.
senap.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
oraşului Bălceşti, Județul Vâlcea, 
telefon 0250/840.352.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, 
str.Bogdan Vodă, nr.14, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier 
juridic debutant şi consilier supe-
rior, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. Data 
desfăşurării concursului: -proba 
scrisă în data de 11.10.2016, ora 
10.00; -proba interviu în data 
14.10.2016, ora 10.00. Condiţii de 
participare: Generale: prevăzute 
de art.54 din Legea nr. 188/1999 
(r2). Specifice: -1 post de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
debutant la compartimentul juri-
dic;-studii universitare universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, specialitatea: juridic; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor, potrivit art.57 din Legea 
nr.188/1999 (r2) - fără condiţii de 
vechime; -1 post consilier, clasa I, 
grad profesional superior la 
compartimentul buget-finanţe; 
-studii universitare universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, specialitatea: economic; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor, potrivit art.57 din Legea nr. 
188/1999 (r2)- 9ani; -atestat 
cunoştinţe de operare pe calcu-
lator -nivel mediu. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul insti-
tuţiei cam. 6 în termen de 
maximum 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 

III-a. Relaţii suplimentare la nr. 
de telefon 0262.311.001 int.138.

l Subscrisa Primăria Comunei 
Băla, cu sediul în: loc.Băla, nr.240, 
jud.Mureş, în baza HG 188/1999, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată pentru funcții publice: Denu-
mirea postului- Inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, în 
cadrul compartimentului Agricol, 
cadastru şi urbanism. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: -nu este necesară. Denu-
mirea postului- Inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, în 
cadrul compartimentului Asis-
tență socială. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul asistenței 
sociale; -este înregistrată în Regis-
trul naţional al asistenţilor sociali 
din România; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: -nu este necesară. Denu-
mirea postului- Referent, clasa 
III, grad profesional debutant, în 
cadrul compartimentului Asis-
tență socială. Condiţii specifice de 

participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: -nu este nece-
sară- Denumirea postului- 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul compartimen-
tului Financiar Contabil, Impozite 
şi taxe, Resurse umane şi Stare 
Civilă. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: -nivelul studi-
ilor: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: -5 ani vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional prin-
cipal. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba 
scrisă:- data de 3 octombrie 2016, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Băla. Interviu:- data de 
5 octombrie 2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Băla. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 20 
de zile calendaristice de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. Date contact: tel. : 
0265.339.112, email: bala@
cjmures.ro

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de condu-
cere vacante, astfel: -1 post de 
administrator public– Primăria 

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 ale SC Vis SRL. În temeiul art. 250, 
alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
se face cunoscut că în ziua de 19, luna septembrie, anul 2016, ora 
10, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu se 
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Vis SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 17/613, sc. A, ap. 15, județ 
Giurgiu, cod de identificare fiscală 8204936: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA ( lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *; Remorcă transport auto Kuvvetli SK 50, nr. 
identificare TP1207208404, an fabricație 2004, 5.550 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 vân-  
zare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua prece- 
dentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10%  din prețul de pornire al licitației, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie după actul de identitate; 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 telefon numărul 
0246.216.705, tasta 2, 1, domnul Caimacanu Daniel.
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Sectorului 6. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Secto-
rului 6 în data de 26.09.2016 ora 
10.00, proba scrisă şi în data de 
28.09.2016 ora 10, interviul. Dosa-
rele de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
H.G.286/2011.
 Data limită de depunere a dosa-
relor este 15.09.2016. Condiţiile de 
participare şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Pr imăr ie i  Sec tor  6  www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Sector 6, Serviciul  Managementul 
Resurselor Umane,  persoana de 
contact- secretarul comisiei de 
concurs, et.1, cam. 32 sau la tel./
fax 0376.204.439.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de condu-
cere vacante, astfel: -1 post de 
Director General- Direcţia de 
Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Secto-
rului 6 în data de 27.09.2016 ora 
10.00, proba scrisă şi în data de 
29.09.2016 ora 10, interviul. Dosa-
rele de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
H.G.286/2011. Data limită de 
depunere a dosarelor este 
15.09.2016. Condiţiile de partici-
pare şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Primăriei 
Sector 6 www.primarie6.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Sector 6, Servi-
ciul  Managementul Resurselor 
Umane,  persoana de contact- 
secretarul comisiei de concurs, 
et.1, cam.32 sau la tel./fax 
0376.204.439.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unui post contractual 
vacant: Direcţia generală de IT şi 
infrastructură statistică- Direcţia 
de editare a publicaţiilor statistice: 
1 Post  Muncitor Calificat treapta 
I. Condiţii specifice: -şcoală profe-
sională absolvită cu diplomă; 
-atestat de tipăritor; -vechime în 
domeniu: minimum 3 ani. 
Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică 
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, 
sector 5, Bucureşti, în data de 
29.09.2016, ora 10.00, proba prac-
tică şi 04.10.2016, interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Statistică 
din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute  la  ar t .  6   d in  H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate 
şi bibliografia stabilită se afişează 
la sediul Institutului Naţional de 
Statistică şi pe site-ul Institutului 
Naţional de Statistică (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot 

obţine la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică şi la numărul de 
telefon: (021)317.77.82.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Ilfov cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, Calea Giuleşti, nr. 
6-8,  sector 6,  organizează 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de Inspector, 
gradul profesional superior, clasa 
I din cadrul Compartimentului 
Economic Achiziţii Publice Şi 
Executare Silită. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.10.2016, ora  10,00; 
-Proba interviu în data 05.10.2016, 
ora 10,00. Condiţii de participare: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalent în domeniul ştiinţe 
economice; candidaţii trebuie să 
îndeplinească prevederile art. 54 
din Legea nr. 188/1999; vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice 9 ani. 
Dosarele de înscriere vor conţine 
actele prevăzute în H.G.R. 
nr.611/2008, art.49 şi se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Pentru 
relaţii suplimentare: telefon 
021.3162560/61, site-ul www.
itmilfov.ro, avizierul instituţiei.

l Anunt Concurs recrutare Func-
ționari Publici de Conducere 
Primăria comunei Mătăsaru orga-
nizează concurs pentru recrutare 
funcție publică de conducere, 
astfel: -Secretar comună;-proba 
scrisă, în data: 29.09.2016 orele: 
11.00;-interviul va avea loc în 
termen de maxim 5.zile de la data 
probei scrise conform art.56,alin.1 
din: H.G.nr. 611/2008. Condiții de 
studii de specialitate precum şi 
alte condiții specifice pentru 
ocuparea postului: -1.Condiții 
generale sunt cele prevăzute de 
art.54 din:Legea nr.188/1999, rep.
(2) şi modificată;- 2.Condiții speci-
fice:-Pentru participarea la 
concursul de recrutare organizat 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
de conducere, candidații trebuie 
să fi absolvit studii de masterat 
sau postuniversitare în domeniul 
administrației publice, manage-
ment ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice; -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență în domniul 
ştiințelor juridice sau administra-
tive;-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice: -minim 2.ani. 
Termenul limită pentru depu-
nerea dosarelor este:15.09.2016. 
Persoană de contact Primar Naie 
Radu: 0728.006.040.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu 
Plopşor, nr. 4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, corespunzător 
funcţiei contractuale de execuţie 
de asistent registrator principal 
debutant (contract individual de 
muncă pe perioadă nedetermi-
nată) la Serviciul Publicitate 
Imobiliară din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
D o l j ,  î n  t e m e i u l  H G 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în 

data de 26.09.2016, ora 10,00, 
proba interviu în data de 
29.09.2016, ora 10,00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
sau studii universitare cu diplomă 
de licenţă, specializarea drept, 
vechime în specialitate: nu nece-
sită. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 16.09.2016 
inclusiv, ora 16,00, la sediul OCPI 
Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int. 
118, fax 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro. Persoană de contact  
Cocoşilă Andreea.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu 
Plopşor, nr. 4, jud. Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante, repartizate pe 
perioadă determinată, pentru 
implementarea Programului naţi-
onal de cadastru şi carte funciară, 
corespunzătoare funcţiei contrac-
tuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Dolj- Serviciul 
Cadastru- Biroul Înregistrare 
Sistematică, cu încadrare pe peri-
oadă determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: 2 posturi 
asistent registrator principal 
debutant ,  în  temeiu l  HG 
286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în 
data de 26.09.2016, ora 10,00, 
proba interviu în data de 
29.09.2016, ora 10,00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
sau studii universitare cu diplomă 
de licenţă, specializarea drept, 
vechime în specialitate: nu nece-
sită. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 16.09.2016 
inclusiv, ora 16,00, la sediul OCPI 
Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I 
tel.0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: 
dj@ancpi.ro. Persoană de contact: 
Cocoşilă Andreea.

l Direcţia audit intern a Ministe-
rului Apărării naţionale organi-
zează, conform H.G. 286/2011 şi 
Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M. 68/2015, concurs 
pentru ocuparea unui post civil 
contractual vacant de auditor gr. I 
la Secţia audit intern teritorială nr. 
8 Constanţa. La probele de 
concurs (scrisă şi interviu) pot 
participa numai candidaţii care 
au fost avizaţi favorabil la inter-
viul de avizare, susţinut conform 
pct. 2.3.4.1. din Normele generale 
privind exercitarea activităţii de 
audit public intern, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 
1086/2013.
Detalii privind postul scos la 
concurs, desfăşurarea interviului 
de avizare şi a probelor de 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, sau echiva-
lente, în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 4 ani; -locul de desfăşurare 
a interviului de avizare şi a 
probelor de concurs: sediul Secţiei 

audit intern teritoriale nr. 8 
Constanţa, situat municipiul 
Constanţa, str. Ştefăniţă Vodă nr. 
4, judeţul Constanţa; -data şi ora 
desfăşurării interviului de avizare: 
22.09.2016, începând cu ora 10.00; 
-data şi ora desfăşurării probelor 
de concurs: 26.09.2016, începând 
cu ora 10.00 (prima probă de 
concurs-  proba  scr i să)  ş i 
30.09.2016, începând cu ora 10.00 
(a doua probă de concurs- inter-
viul); -locul şi data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs: sediul 
Secţiei audit intern teritoriale nr. 8 
Constanţa, până la data de 
16.09.2016 ora 16.00. Detaliile 
privind documentele solicitate, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul desfăşurării interviului 
de avizare şi probelor concursului, 
precum şi tematica şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Direcţiei 
audit intern (str. Dr. Taberei nr. 
7-9, sector 6, Bucureşti) şi sediul 
Secţiei audit intern teritoriale nr. 8 
Constanţa, precum şi pe pagina 
de Internet a Direcţiei audit intern 
dai.mapn.ro/pages/view/102 şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute la tel. 
0241.653.903, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

l Anunț privind ocuparea prin 
examen/concurs pe perioadă 
nedeterminată a unei funcţii 
contractuale de execuţie vacante 
de Inspector de specialitate  II la 
Compartimentul Tehnologia 
Informației din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului. În 
temeiul prevederilor art. 7 din 
Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 
286/2011, Primăria oraşului 
Horezu, sediul în oraşul Horezu, 
str.1 Decembrie, nr.7 organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminata a unei funcţii 
contractuale de execuţie pe peri-
oadă nedeterminată vacante 
respectiv Inspector de specialitate, 
treapta profesională II la 
Compartimentul Tehnologia 
Informației din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului 
oraşului Horezu astfel: Data 
desfăşurării concursului: -selecția 
dosarelor 19.09.2016  ; -proba 
scrisa si practică în data de 
26.09.2016, ora 10.00; Dosarele de 
înscriere  se pot depune la sediul 
instituţiei, compartimentul 
resurse umane, juridic în perioada 
05.09.2016 – 16.09.2016 ora 14,00. 
Condiții de participare la concurs: 
-Inspector de specialitate, treapta 
profesională II; -Nr.posturi: 1; 
-Nivel studii: Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul informatică/ electro-
nica. -Vechime: Minim 3 ani 
vechime în specialitate. Calen-
darul concursului: Depunerea 
dosarelor: termen 05.09.2016 - 
16.09.2016; Selecţia dosarelor: 
termen 19.09.2016; Proba scrisa si  
practică: 26.09.2016, ora 10.00; 
Depunere contestaţii proba scrisă: 
27.09.2016; Afişarea rezultatelor 
după  contes ta ţ i i :  t e rmen 
28.09.2016; Interviul: 30.09.2016 
ora 10,00; Rezultatul final al 
concursului: termen 04.10.2016; 
Bibliografia de concurs şi actele 

necesare înscrierii la concurs se 
afişază la sediul instituției. Date 
de contact ale secretarului comi-
siei Tudorescu Mihail Daniel – 
Biroul Juridic, Administrație 
locală, Resurse Umane, Salarizare 
0250860190.

CITAȚII  
l Se citează paratul Agavriloaie 
Nistor in data de 27.09.2016 la 
Judecătoria Moineşti, dosar 
3287/260/2015, obiect divorţ, 
reclamanta Agavriloaie Maria.   

l Se citează doamna Ancuţa 
Cornel ica pentru data de 
12.09.2016, ora 08.30, la Judecă-
toria Segarcea, în dosar D: 
267/304/2016, divorţ, C3.

l Se citează la sediul Biroului 
Individual Notarial Ene Frosina 
din Tulcea, la data de 13.09.2016, 
ora 14.00, eventualii succesibili ai 
defunctei Budurescu Vasilina, 
decedată la data de 11.08.2015, cu 
ultim domiciliu în mun. Tulcea, 
judeţul Tulcea, în vederea dezba-
terii succesiunii.

l Numitul Alexe Dumitrel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Braila, Strada Viilor, Nr. 20, judetul 
Braila, este citat la Judecatoria 
Braila pentru data de 15 septem-
brie 2016, ora 9:00, complet C8 
civil, in calitate de debitor in 
dosarul civil nr. 1166/196/2016, in 
contradictoriu cu reclamanta S.C. 
Compania de Utilitati Publice 
Dunarea SA Braila

DIVERSE  
l CII Cazacu Daniela, lichidator 
judiciar al debitoarei Profil Vega 
Metal SRL, CUI 29531884, 
J22/45/2012, desemnat de Tribu-
nalul Iaşi - Secţia II Civilă – Fali-
ment, în dosarul 4640/99/2016, 
notifică debitoarei, creditorilor, 
persoanelor interesate, admiterea 
cererii de intrare în procedura 
simplificată a insolvenţei prin 
încheierea din 23.08.2016. Credi-
torii trebuie să se înscrie la masa 
credală prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei (la dosar 
4640/99/2016) până la termenul 
limită: 08.10.2016 (în două exem-
plare, timbrate şi însoţite de acte 
doveditoare, sub sancţiunea decă-
derii. Fixează termenele: pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al  creanţelor - 
18.10.2016; pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul preliminar 
- 7 zile de la publicarea în BPI; 
pentru soluţionarea eventualelor 
contestaţii la tabelul preliminar şi 
definitivarea tabelului creanţelor 
- 30.11.2016.

l Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Oraşul 
Cugir, cu sediul în oraşul Cugir, 
str.I.L.Caragiale, nr.l, judeţul 
Alba, cod poştal: 515600, cod 
f i s c a l :  5 1 4 6 8 7 3 ,  t e l e f o n : 
0258/751.001, fax: 0258/755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.
ro. 1.Autoritatea finanţatoare: 
Oraşul Cugir. cu sediul în oraşul 
Cugir, str.I.LCaragiale. nr.l, 
judeţul Alba. cod poştal: 515600, 
telefon: 0258/751.001, fax: 
0258/755.394, e-mail: primaria@
primariacugir.ro, face cunoscută 

intenția de a atribui contracte de 
finanțare nerambursabilă pentru 
anul 2016. 2.Atribuirea contrac-
telor de finanțare nerambursabilă 
acordată de la bugetul local al 
oraşului Cugir se face pentru 
proiecte ale structurilor sportive, 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes 
general, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 3.Suma alocată 
din bugetul local pentru perioada 
septembrie-decembrie 2016 este 
de 400.000Lei. 4.Durata proiec-
telor: septembrie-decembrie 2016. 
5.Programul sportiv de utilitate 
publică în cadrul căruia se pot 
finanța proiecte din fonduri 
publice este: "Promovarea spor-
tului de performanță". 6.Docu-
mentaţia de solicitare a finanţării 
nerambursabile se poate procura 
de la sediul Primăriei oraşului 
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.l, 
telefon: 0258/751.001 sau se poate 
descărca de pe site-ul: www.
primariacugir.ro. 7.Data limită de 
depunere a documentelor este 
21.09.2016, ora 15.00, iar perioada 
de selecție şi evaluare este 
22-23.09.2016. 8.Autoritatea 
finanțatoare Oraşul Cugir reduce 
termenul de depunere a solicită-
rilor de la 30 de zile la 15 zile, 
conform art.20, alin.2 din Legea 
nr.350/2005. Motivația reducerii 
termenului este următoarea: acce-
lerarea procedurii de selecție se 
datorează necesității de demarare 
a proiectelor asociațiilor sportive 
nonprofit de pe raza oraşului 
Cugir care solicită finanțare de la 
bugetul local, întrucât activitățile 
competițiilor sportive aferente 
semestrului II vor începe în cursul 
lunii septembrie. 9.Atribuirea 
contractelor de finanțare neram-
bursabilă se face exclusiv pe baza 
selecției publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea 
unui contract de finanțare neram-
bursabilă din fonduri publice, prin 
selectarea acestuia de către o 
comisie, cu respectarea principi-
ilor de atribuire a contractelor de 
finanțare. 10.Criteriile de evaluare 
cu punctajele aferente se pot 
consulta la sediul primăriei sau se 
pot descarca de pe site-ul: www.
primariacugir.ro. 11.Solicitanţii 
vor putea depune documentaţia 
prevăzută în Ghidul solicitantului 
la registratura Primăriei oraşului 
Cugir, str.I.L.Caragiale, nr.1, 
parter.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator:  SITI S.A., 
persoană juridică română şi socie-
tate de tip închis, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Făgăraş nr.25, 
sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub 
numărul J40/3393/1991, Cod 
Fiscal 1555999, reprezentată legal 
prin dl. Ioan Catona– adminis-
trator unic, în conformitate cu 
prevederile Actului Constitutiv şi 
ale Legii nr. 31/1990, privind soci-
etăţile comerciale, convoacă prin 
prezenta Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor SITI 
S.A. pentru data de 07.10.2016 
ora 12:30 la sediul societăţii din 
Strada Făgăraş nr.25, sector 1, 
Bucureşti. Dreptul de a participa 
şi de a vota în cadrul Adunării 
aparţine tuturor persoanelor înre-
gistrate în Registrul Acţionarilor 
ţinut la sediul societăţii la data de 
15.09.2016 considerată ca fiind 

ANUNȚURI
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data de referinţă în sensul art. 123 
(2) şi (3) din Legea Societăţilor. 
Ordinea de zi  a Adunări i 
cuprinde: 1.Aprobarea diminuării 
capitalului social al societăţii SITI 
S.A. cu valoarea de 9.300 lei  de la 
valoarea de 247.900 lei, la 
valoarea de 238.600 lei prin 
anularea a 93 acţiuni cu valoarea 
nominală de 100 lei, răscumpă-
rate de societate în acest scop. 2.  
Aprobarea modificării articolului 
7, subarticolul 7.1 din Actul 
Constitutiv astfel:  “Articolul 7. 
Capitalul social.  7.1 Capitalul 
social este în valoare de 238.600 
lei, divizat în 2.386 acţiuni. 
Valoarea unei acţiuni este de 100 
lei”. În situaţia neîndeplinirii 
condiţiilor legale şi statutare de 
cvorum la prima convocare, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor SITI S.A. este 
convocată pentru data de 
08.10.2016 ora 12:30 cu menţi-
nerea ordinii de zi şi a locului de 
desfăşurare. Administrator Unic 
Ioan Catona.

LICITAȚII  
l Marie Perfect SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile (masini 
spalat, calcat, statie dedurizare 
auto, corp rafturi) la prețurile de 
evaluare reduse cu 25%. Licitaţia 
va avea loc în 06.09.2016, ora 
13/00 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 08.09.2016, 
12.09.2016, 14.09.2016, 16.09.2016 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Compen SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile (cernator faina, auto Ford 
Transit, an fabricatie 2009, 3 locuri, 
motorina, tractiune spate, culoare 
alb, 2402 cmc, stare satisfacatoare, 
functionala, doua Dacia Drop Side 
Izoterma an fabricatie 2006, 2 
locuri, motorina, tractiune inte-
grala, culoare alb, 1870 cmc, stare 
satisfacatoare, functionala, panou 
solar + kit, boiler, etc) la prețurile de 
evaluare reduse cu 50%. Licitaţia va 
avea loc în fiecare zi de marți înce-
pând cu data de 06.09.2016, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Zaco SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie 
publică proprietatea debitoarei 
situata in Mizil, str. Mihai Bravu, 
nr. 108, Prahova compusa din 
cladire hotel P+2E fara autori-
zatie de constructie cu Scsol de 
272,10mp, Scd de 816,30 mp, 
cladire (bucatarie fast-food) fara 
autorizatie de constructie de 60 
mp, cladire spalatorie S+P+1E 
fara autorizatie de constructie cu 
Scsol de 52,50 mp, Scd de 124,74 
mp, teren intravilan in suprafata 
de 1.465 mp, precum si mijloace 
fixe, obiecte inventar, materiale 
auxiliare ce deservesc construc-
țiile, la pretul de evaluare redus cu 
50% (540.560 lei fara TVA) şi 
proprietate imobiliară situata in 
com. Fântânele, tarla 110, județ 
Prahova compusă din teren extra-
vilan in suprafata de 4712 mp la 
prețul de evaluare (7.384 lei fara 
TVA) redus cu 50% şi teren extra-
vilan in suprafata de 10.008 mp la 

pretul de evaluare (16.133 lei fara 
TVA) redus cu 50%. Licitaţia va 
avea loc în fiecare zi demiercuri 
începând cu data de 07.09.2016, 
ora 13/30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Dorobantu Los Andes SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietatea debi-
toarei situata in Ploiesti, str. 
Marasesti, nr. 216, Prahova 
compusa din spatiu comercial cu 
Scd de 127 mp, Sud de 102,56 mp 
si teren intravilan in suprafata de 
500 mp la pretul de 68250 euro 
fara TVA. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de joi începând cu data 
de 08.09.2016, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l Danusca SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunu-
rile mobile ale debitoarei la prețurile 
reduse cu 50% (obiecte de inventar, 
produse finite diverse modele - 
console, mese, suport oglinzi, etc din 
fier forjat) si proprietate imobiliara 
compusa din teren intravilan in 
suprafata de 6.455 mp si constructii: 
C1- Atelier productie confectii 
metalice si spatiu administrativ (P) 
cu s.c. desfasurata = 627 mp, C2 - 
Anexa (P) - grup social - vestiar cu 
s.c. desfasurata = 311 mp, C3 - 
Sectie productie confectii fier forjat 
si depozit materiale (P) cu s.c. 
desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa 
(P) - cabina poarta cu s.c. desfasu-
rata = 8 mp, imprejmuire si plat-
forma betonata, situata in com. 
Paulesti, sat Paulesti, nr. 823, 
tarlaua 16, Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50% (897.167,50 
lei fara TVA). Licitaţia va avea loc 
în fiecare zi de vineri incepand cu 
data de 09.09.2016, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l Andutu Distribution SRL prin 
lichidator judicar VIA Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică marca ANDUTU la 
pretul de 14.334 lei şi proprietate 
imobiliara compusă din teren 
intravilan în suprafaţă de 2.174 
mp situata in com. Predeal Sărari, 
sat Vitioara de Sus, judet Prahova 
la pretul de 19.234 lei fara TVA. 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi 
de marti incepand cu data de 
06.09.2016, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800".

l Universal Construct Prod SA 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in fiecare zi de mier-
curi  incepand cu data de 
07.09.2016 ora 15/00 bunurile 
debitoarei la pretul de evaluare 
redus cu 50%: teren în suprafaţă 
de 12.389 mp şi sediu adminis-
trativ în suprafaţă de 1.800 mp; 
hala productie în suprafaţă de 
1.500 mp, casa pompe si bazin apa 
în suprafaţă de 64 mp, situata în 
situat in Comuna Bacia, jud. 
Hunedoara la pretul de 800.000 lei, 
apartament două camere şi depen-
dințe cu suprafața utilă de 47,84 
mp si balcon cu s.u. 12,59 mp 
situat în Târgu Jiu la pretul de 
53200 lei fără TVA; magazie (hală) 
cu s.d. 1250 mp şi teren aferent cu 

suprafața de 1.381 mp, situată în 
com. Bacia, jud. Hunedoara, la 
pretul de 239000 lei fără TVA; 
teren în suprafață de 3.195 mp 
situat în com. Bacia, jud. Hune-
doara la pretul de 47000 lei fără 
TVA”.

l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in supra-
fata de 5.857 mp si indiviz in 
suprafata de 161 mp, situate în 
Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 50 %, respectiv 
58.850 lei. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de miercuri începând cu 
data de 07.09.2016, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800."

l Contres Ape SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică utilaje pentru confecti-
onat impletituri din fire metalice 
la pretul de evaluare redus cu 
50% (96.478 lei fara TVA). Lici-
taţia va avea loc în fiecare zi de 
luni  incepand cu data de 
05.09.2016, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800."

l Debitorul SC Exclusiv Agro 
Line SRL prin lichidator judiciar 
BFJ Consulting Group SPRL, 
valorifică prin licitaţie publică, 
Ferma Agrozootehnica Ovine, 
Porcine, Cabaline situată în 
Comuna Biled, jud. Timiş, Nr. 
Cad. Top. 1047, 1051/a, 1053-
1062/b, CF. 400086 Biled, cu o 
suprafaţă de 301.252 mp, la preţul 
de 450.000 EURO (exclusiv TVA), 
în dosarul nr.  6221/30/2009, aflat 
pe rolul Tribunalului Braşov. Lici-
taţia va avea loc la data de 
16.09.2016 ora 14:00, cu repetare în 
data de 23.09.2016 ora 14.00. 
Informaţii suplimentare se pot 
obține la tel.: 031.710.09.25, fax: 
031.409.24.90, E-mail: office@bfj.
ro, web: www.bfj.ro.

l Debitorul SC Zadumit Com 
Prod SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară, 
teren şi construcții “Spațiu Comer-
cial Restaurant” situat în Munici-
piul Ploieşti, Bld. Republicii nr. 
192, Județ Prahova. Prețul de 
pornire licitație este de 150.000,00 
Euro exclusiv TVA. 2.Stoc de 
marfă, în valoare de 54.195,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobi-
liară aflată în proprietatea SC 
Zadumit Com Prod SRL este de 
2.500,00 lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru propri-
etatea imobiliară aparținând SC 
Zadumit Com Prod SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru stocul de marfă 
aparținând SC Zadumit Com 
Prod SRL reprezintă 100% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare. 
Participarea la licitație este condiți-
onată de: -consemnarea în contul 
nr. RO72BITR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti, până la orele 14 
am din preziua stabilită licitației, a 
garanției de 10% din prețul de 

pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi a Regulamentului de lici-
tație pentru proprietatea imobi-
liară şi a stocului de marfă, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară şi 
stocul de marfă, prima şedință de 
licitație a fost stabilită în data de 
07.09.2016, ora 11.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 14.09.2016, 
21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 
ora 11.00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.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 Bragadiru; Sud – DE 519; 
Est – Orasul Bragadiru; Vest – 
Orasul Bragadiru,  la pretul de 40 
euro/mp, fara TVA. Licitatiile se 
vor organiza la sediul administra-
torului judiciar in data de 
05.09.2016 ora 10:00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 07.09.2016, 09.09.2016, 
12.09.2016, 14.09.2016, 16.09.2016, 
19.09.2016, 21.09.2016, 23.09.2016, 
26.09.2016, 28.09.2016, 30.09.2016, 
03.10.2016, 05.10.2016, 07.10.2016, 
10.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016, 
17.10.2016, 19.10.2016, 21.10.2016, 
24.10.2016, 26.10.2016, 28.10.2016, 
31.10.2016, 02.11.2016, 04.11.2016, 
07.11.2016, 09.11.2016, 11.11.2016, 
14.11.2016, 16.11.2016, 18.11.2016, 
21.11.2016, 23.11.2016, 25.11.2016, 
28.11.2016, 30.11.2016, 02.12.2016, 
05.12.2016, 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 
regulamentul  de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine 
de la administratorului judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/ 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l Licitație deschisă pentru achi-
ziția de Echipamente tehnică de 
calcul. 1. Date identificare achi-
zitor: Societatea Fise Electrica 
Serv S.A – SISE Electrica Tran-
silvania Sud, cu sediul în Braşov, 
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 
14493251, tel. 0372/680394, fax 
0268/305504, achiziționează 
Echipamente tehnică de calcul, 
Cod CPV 30200000-1 – Echipa-
mente pentru tehnică de calcul 
(calculatoare, imprimante, 
scanere, faxuri etc.), piese de 
schimb şi accesorii pentru tehnica 
de calcul) în cantitățile şi condi-
țiile prevăzute în documentația 
de atribuire; 2. Procedura apli-
cată: Licitație deschisă. Prezenta 
nu este o procedură de achiziții 
publice, ci se derulează conform 
procedurii de achiziții interne a 

Societății FISE ELECTRICA 
SERV SA; 3. Împărțire pe loturi: 
NU;   4. Nu se acceptă oferte 
alternative; 5. Locul de livrare a 
produselor: DDP beneficiar depo-
zitele SISE Transilvania Sud din 
oraşul Braşov;  6. Natura şi canti-
tatea produselor ce se vor achizi-
ționa: „Echipamente tehnică de 
calcul”, conform caiet de sarcini; 
7. Durată contract: 1 lună de zile. 
Termenul de livrare: max. 10 de 
zile de la data semnării contrac-
tului;  8.a. Data limită de primire 
a ofertelor: 19.09.2016, ora 09.00. 
Data deschiderii ofertelor: 
19.09.2016, ora 10.00; 8. b. 
Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE  Electrica Transil-
vania Sud, Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, etaj I, secre-
tariat general; 8. c. Limba de 
redactare a ofertelor: limba 
română; 9. Modalităţile de finan-
ţare: surse proprii;  10. Criterii de 
calificare conform prevederilor 
din Fişa de date; 11. Perioada de 
valabilitate a ofertei: 90 de zile de 
la data deschiderii ofertelor; 12. 
Criteriul de atribuire a contrac-
tului: prețul cel mai scăzut; 13. 
Garanție de participare: conform 
Documentație de atribuire. 
Persoane de contact: Cecilia 
Palade: cecilia.palade@ts.electri-
caserv.ro

l Direcţia Silvică Botoşani 
anunţă organizarea licitaţiei 
pentru vânzarea masei lemnoase 
fasonate din data de 13.09.2016. 
Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Botoşani cu sediul în 
municipiul Botoşani, str. Pacea 
nr.47, telefon/fax 0231-512.882, 
email office@botosani.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
13.09.2016, orele 10.00; Locul 
desfăşurării licitaţiei: municipiul 
Botoşani, str. Pacea nr.47, la 
sediul unităţii. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică, cu prezentarea 
ofertelor în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
"Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică", aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 08.09.2016, ora 
12.00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documen-
taţia de preselecţie şi înscriere la 
licitaţie 07.09.2016, ora 16.30. 
Lista loturilor care se licitează, 
preţurile de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare 
lot/piesă sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie 5064.18mc, din care pe 
sortimente: -lemn rotund pentru 
cherestea foioase: 900.85mc; 
-lemn rotund pentru cherestea 
răşinoase: 38.9mc; -lemn rotund 
pentru construcţii -foioase: 
4005.43mc; -lemn de foc: 119 mc. 
şi respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -fag: 662mc; -stejar 
pedunculat, gorun: 1038.45mc; 
-cireş: 60.07mc; -paltini: 38.55mc; 
-frasin comun: 595.38mc; -tei: 
588.12mc; -plop tremurator, alb: 
340.86mc; -salcâm: 35.19mc; 
-diverse moi: 90.5mc; -diverse 
tari: 1514.06mc. Masa lemnoasă 
fasonată oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului, 
fond forestier care nu este certi-
ficat. Masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după 

încheierea licitaţiei se poate adju-
deca prin negociere, în condiţiile 
prevăzute de reglementările în 
vigoare, în şedinţa organizată în 
data de 13.09.2016, ora 12.00. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei începând cu data 
de 02.09.2016. Pentru informaţii 
şi relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
persoană de contact ing. Havriş 
Marius la nr. telefon/fax 0231-
512.882, email office@botosani.
rosilva.ro.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de înregistrare 
B2004858 şi certificatele constata-
toare pe numele Enpro Soctech 
Com SRL cu sediu social în Bucu-
reşti Sectorul 6, Prel. Ghencea Nr. 
28, Bloc C5, Scara C, Etaj 5, Ap. 
99 ,  J40 /12219 /2003 ,  CUI 
15729289. Le declar nule.

l Pierdute 2 certificate constata-
toare nr 525489/08.06.2012 
Martehno Construct SRL, CUI 
22507757, J29/2525/2007. Le 
declar nule
      
l Contract vanzare cumparare 
cu plata in rate, pe numele Floroiu 
Gheorghe si Stefana. Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Marinescu Miralena. O declar 
nula.

l Pierdut Contract construire 
150/1975 si Proces verbal predare 
primire din 29.02.1975, pe numele 
Zamfirescu Corneliu Aurelia. Le 
declar nule.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire receptie din 29.03.1968, 
Funduc Ileana. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
1257/I/1975 si Proces verbal 
predare primire receptie nr. 
17.02.1976, pe numele Marinescu 
Grigorie. Le declar nule. 

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala nr. 10363/10545/2462, pe 
numele Stanete Stefan Eugenia. 
Declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire receptie anexa la Contract 
construire 1647/9/1976, pe numele 
Ionescu Ioana. Il declar nul.

l Wanderlust Active Tours 
S.R.L., nr. Registrul Comerţului 
J40/18584/2006, C.U.I. 19206851, 
pierdut model declaraţie model 3 
nr. 140707 din 17.04.2014 autori-
zare activităţi conform art. 15 din 
L359/2004.

l Declar pierdut (nul) certificat 
de cetăţenie română emis de 
Ambasada României de la 
Chişinău pe numele Munteanu 
Eugeniu.

l Declar pierdută (nulă) C.I. 
eliberată de secţia 24 de Poliţie pe 
numele Stana Ştefan Florin.

l  Soc i e ta t e a  c om e rc i a l ă 
RAFICOM G.S.M. S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, sector 3, str. 
Covaci, nr.4, et.2, ap.7, RO 
33239188, J40/6591/2014, declar 
nule certificatul de înregistrare şi 
actul constitutiv, în urma pierderii 
acestora.

ANUNȚURI


