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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal cură-
țenie, la bazin de înot în 
Bucureşti. Salariul de 1200 
de ron. Mai multe detalii la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0722.634.995.

l Societate comercială anga-
jează familie pentru muncă 
în fermă pomicolă. Rog serio-
zitate. Telefon: 0744.383.529.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției contrac-
tuale de execuție vacantă de 
Administrator– Comparti-
ment Gospodărie Comunală 
din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Cernica, județul 
Ilfov. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de 13 septem-
brie 2017, la ora 11.00- proba 
scrisă şi 15 septembrie 2017- 
interviul şi proba practică. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie 
să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibli-
ografia se afişeazã la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov. Cerințe: studii 
superioare absolvite cu 
diplomă de licență, minim 2 
ani vechime studii superi-
oare. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov 
ş i  l a  n r.  d e  t e l e f o n 
(021)369.53.08, persoană de 
contact :  Simion Paula 
Claudia.

l Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu 
sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Berceni nr. 12,  Sector 4, orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeter-
minată a următoarelor 
posturi vacante, corespun-
zator functiilor contractuale,  
în cadrul Serviciului de 
Management al Calitatii 
Serviciilor Medicale din  
spital după cum urmează: -  1 
post de referent de speciali-
tate I, medic in specialitate 
chirurgicala diploma de 
licenta in medicina; certificat 
de medic primar sau specia-
list, dupa caz in specialitatea 
solicitata; cunostinte de utili-
zare a calculatorului – cel 
putin nivel mediu de operare 
MS Office diploma/certificat 
de absolvire a unui curs in 

domeniul managementului 
calitatii sau de auditor de 
calitate constituie un avantaj 
(in cazul in care mai multi 
candidati obtin aceeasi nota 
finala, prioritatea la angajare 
va fi data de cursul absolvit, 
in ordinea enumerata mai 
sus). -  0.5 post de referent de 
specialitate i, medic speciali-
tatea epidemiologie diploma 
de licenta in medicina; certi-
ficat de medic primar sau 
specialist, dupa caz in specia-
litatea solicitata; cunostinte 
de utilizare a calculatorului – 
cel putin nivel mediu de 
operare MS Office diploma/
certificat de absolvire a unui 
curs in domeniul manage-
mentului calitatii sau de 
auditor de calitate constituie 
un avantaj (in cazul in care 
mai multi candidati obtin 
aceeasi nota finala, priori-
tatea la angajare va fi data de 
cursul absolvit, in ordinea 
e n u m e r a t a  m a i  s u s ) . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul  instituţiei  ş i  va 
cuprinde trei probe, astfel: 
proba scrisă – 12.09.2017, ora 
09 .00 . ,  în  amfi teatru l 
centrului de excelenţă în 
neurochirurgie proba prac-
tică – 15.09.2017 ora 09.00.,  
în Cadrul Serviciului De 
Management Al Serviciilor 
Medicale.  Interviul   – 
20.09.2017, ORA 09.00., în 
amfiteatrul Centrului De 
Excelenţă În Neurochirurgie. 
Persoanele interesate pot 
depune dosarul de înscriere 
în perioada 22.08.2017-
04.09.2017 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - 
Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 021 334 30 25, interior 
1122  şi  1123 Serviciul 
R.U.N.O.S. şi pe site-ul spita-
lului www.bagdasar-arseni.ro. 

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Ususău, cu sediul în locali-
tatea Ususău, str.nr.87A, 
judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -numele funcţiei: Şofer I, 
număr posturi: 1, conform 
HG 286/2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 13.09.2017, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 13.09.2017, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 
15.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-absolvent şcoală generală/
şcoală profesională/liceu (cu 
diplomă de absolvire) ; 
-permis de conducere cate-
goria B, C, D; -vechime în 
muncă şi de conducător auto 
cu permis B, C, D de minim 3 
ani; -stare de sănătate cores-
punzătoare atestată prin acte 
medicale emise de către un 
cabinet medical specializat; 

-d i sponib i l i ta te  la  un 
program f lexibil; -posedă 
atestat profesional valabil, 
marfă/persoane; -posedă 
cunoştinţe de mecanică auto. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Ususău, 
Județul Arad. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Ususău, Județul 
Arad, persoană de contact: 
Roşianu Mihaiela-Ioana, 
telefon: 0257.434.101, fax: 
0257.434.101, e-mail: prima-
riaususau@gmail.com

l Primăria Comunei Tătă-
ruşi, cu sediul în localitatea 
Tătăruşi, sat Tătăruşi, judeţul 
Iaşi, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: -Referent 
III  superior  în cadrul 
Compartimentului agricol -1 
(unu) post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 21.09.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 25.09.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii :  -studii  medii ; 
-vechime în muncă în admi-
nistraţia publică locală de 9 
(nouă) ani; -se va prezenta 
adeverinţă că urmează studii 
în domeniul drept sau admi-
nistraţie publică. Candidaţii 

vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Tătăruşi. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei 
Comunei Tătăruşi, persoană 
de contact: Ailincai Elena-
G a b r i e l a ,  t e l e f o n : 
0762.247.973. 

CITAȚII  
l Moraru Pătru şi Gaţă 
Mihaela Ecaterina,  cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Municipiul Craiova, Str. 
Revoluţiei, bl. 22, sc.6, ap.12, 
judeţul Dolj, sunt chemaţi la 
Judecătoria Craiova, din str. 
A.I.Cuza, nr.30, complet C20, 
în ziua de 05.09.2017, ora 
10.30, în calitate de pârâţi, în 
proces cu Municipiul Craiova 
prin Primar, în calitate de 
reclamant pentru fond- 
pretenţii, ce face obiectul 
dosarului nr. 5906/215/2015.

l Victoria Vătau, cu domici-
liul necunoscut, este chemată 
la  Tribunalul  Dol j ,  la 
completul de judecată C7A, 
în data de 18.09.2017, în 
dosarul nr. 16030/215/2015, 
având ca obiect taxă de 
succesiune, de către recla-
mantul Costel Vătau.

l Pârâta Mareş Ionela este 
citată la Judecătoria Roşiorii 
d e  Ve d e  î n  d a t a  d e 
20.09.2017, orele 8.30, în cali-
tate de pârâtă în dosarul civil 
661/292/2017, având ca obiect 
divorţ fără minori.

DIVERSE  
l S.C. 24 IANUARIE S.A. 
cu sediul in Ploiesti str. G-ral 
Dragalina nr. 18, inregistrata 
la ORC cu Nr. J29/1043/1991, 

CUI RO 1343490, aduce la 
cunostinta publicului ca situ-
atiile financiare incheiate la 
30.06.2017 sunt postate pe 
site-ul societatii.

l Dăm spre publicare dispo-
zitivul sentinței civile nr. 
1041/2011 pronunțate la data 
de 04 aprilie 2011 de către 
Judecătoria Năsăud în 
dosarul nr. 2608/265/2010: 
„Admite acțiunea civilă 
formulată de reclamantul 
Taloş Cosmin Marcel, cu 
domiciliul în Năsăud (...) 
împotriva pârâtei Taloş 
Carmen Narcisa Mihaela, co 
domiciliul în Năsăud (...). 
Dispune desfacerea căsătoriei 
încheiată şi înregistrată (...) 
între reclamantul Taloş 
Cosmin Marcel (...) şi pârâta 
Taloş Carmen Narcisa 
Mihaela ( . . . ) ,  din vina 
ambelor părți. Dispune ca 
pârâta să-şi reia numele de 
familie avut anterior înche-
ierii căsătoriei (...). Fără chel-
tuieli de judecată. Cu apel în 
termen de 30 zile de la comu-
nicare (...)

l Lichidator Leavis Cont 
IPURL –  organizeaza 
selectie de oferte cu privire 
la selectarea, arhivarea si 
depozitarea documentelor 
societatii SC Ank Coffee 
Service SRL din Ploiesti jud. 
Prahova de catre o societate 
autorizata conform legii 
138/2013. Oferta completa 
va fi insotita de autorizatia 
eliberata de Arhivele Natio-
nale precum si toate docu-
mentele care sa ateste starea 
la zi a ofertantului se trans-
mite prin orice mijloc pana 
ce l  ta rz iu  in  data  de 
05.09.2017 ora 13.00 la 
sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Gheorghe Doja 
nr. 7 bl. 35 F, Ap. 21. Relatii 
la telefon 0723 695 547.

l Lichidator Leavis Cont 
IPURL – organizeaza selectie 
de oferte cu privire la selec-
tarea, arhivarea si depozi-
tarea documentelor societatii 
SC Cadtop Imob Serv 
Consulting SRL din Ploiesti 
jud. Prahova de catre o socie-
tate autorizata conform legii 
138/2013. Oferta completa va 
fi insotita de autorizatia elibe-
rata de Arhivele Nationale 
precum si toate documentele 
care sa ateste starea la zi a 
ofertantului se transmite prin 
orice mijloc pana cel tarziu in 
data de 05.09.2017 ora 14.00 
la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Gheorghe Doja 
nr. 7 bl. 35 F, Ap. 21. Relatii la 
telefon 0723 695 547.

l Lichidatorul judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea proce-
durii simplificate a insol-
venței prevăzută de Legea 
nr. 85/2014, împotriva debi-
toarei S.C. Trelian Intercons 
S.R.L. cu sediul în sat 
Varbilau, comuna Varbilau, 
nr.1027, județul Prahova, 
J 2 9 / 1 2 6 6 / 2 0 1 4 ,  C U I 
3 3 6 0 2 3 0 4 ,  î n  d o s a r u l 
5427/105/2017 aflat pe rolul 
Tr ibunalulu i  Prahova, 
Secția a-II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului 
-20.09.2017, termenul de 
verificare a creanțelor, de 
întocmire, afişare şi comuni-
care a tabelului preliminar 
de creanțe 29.09.2017, 
termenul de definitivare a 
t a b e l u l u i  c r e a n ț e l o r 
-23.10.2017. Următorul 
termen de judecată a fost 
f i x a t  p e n t r u  d a t a  d e 
20.10.2017. Pentru relații: 
021.318.74.25. 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Topoloveni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759. Dosar de 

executare. Nr. 27119/21.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna August, 

Ziua 21. 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 06, luna septembrie, 

anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea București, nr. 107A, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Duinea Ion, licitația a I-a. Denumirea bunului 

mobil. Descriere sumară: 1. Zahăr pentru consum industrial, 43.320 kg la prețul de 2,2001 lei/kg. 

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Libere de sarcini. Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 95.308 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 

*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

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

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

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

pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 

pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: taxa de participare la licitație de 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 

solicitate se depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666900. 

Data afișării: 22.08.2017.
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l Comunicat Consiliul de 
Admin i s t ra ţ i e  a l  S .C . 
Complex Comet S.A., cu 
sediul în Bucureşti, bd. Timi-
şoara nr. 84, sector 6, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
C o m e r ţ u l u i  c u  n r . 
J40/391/1991, Cod Fiscal: 
RO2622360, informează prin 
prezentul că Raportul semes-
trului I poate fi consultat la 
sediul societăţii din bd. Timi-
şoara nr.84, sector 6, Bucu-
reşti sau pe pagina de web a 
societăţii www.complexcomet.
ro. Raportul semestrului I a 
f o s t  t r a n s m i s  c ă t r e  
ATS-AeRO -B.V.B. şi A.S.F. 
Romania, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul societăţii 
sau la telefon 021.444.18.66. 
S.C. Complex Comet S.A. 
informează publicul larg că 
situaţiile financiare ale socie-
tăţii la data de 30.06.2017 
aferente primului semestru 
din 2017 nu au fost auditate. 
S.C. Complex Comet S.A. 
Adrian Herdelau.

l Anunţ public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Primăria 
Comunei Turnu-Ruieni 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Modernizare 
Drumuri de Interes Local în 
Comuna Turnu-Ruieni, Sat 
Borlova. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Se-
verin, Resița, str.Petru Maior, 
nr.73, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-16.30, şi vineri, 
între orele 08.00-14.00, şi la 
sediui Primăria Comunei 
Turnu-Ruieni, str.Principală, 
nr.45, Judeţul Caraş-Severin, 
în zilele de 21-23.08.2017, 
între orele 08.00-14.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc 

zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, Reşița, str.
Petru Maior, nr.73.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Amărăştii de Sus, din 
judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.12 începând 
cu data de 28.08.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la 
sediul Comunei Amărăştii de 
Sus, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a 
pub l i c i tă ţ i i  imobi l iare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Filon Florin Adrian,  avand 
domiciliul in municipiul 
Bucuresti, sector 5, str. Peci-
neaga, nr. 65A, titular al 
planului P.U.D- construire 
locuinta P+1E, anexa, imprej-
muire teren, put, fosa, locali-
tatea Berceni, judet Ilfov, 
T12, P32/2/11, lot 18, anunta 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil 
pentru PUD- construire locu-
inta P+1E, anexa, imprej-
muire teren, put,  fosa. 
Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii /comentariile si 
sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucu-
resti, str. Gheorghe Manu, nr. 
1 8 ,  s e c t o r  1  ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 
15 zile  calendaristice de la 

publicarea anuntului, ince-
pand cu data de 22.08.2017.

l Hotărâre Nr.1/15.08.2017. 
Consiliul Director al Asocia-
ției Psihologilor din România, 
constatând lipsa de activitate 
a Asociației în perioada 2011-
2016 şi nevoia de a organiza 
alegeri, cu scopul de a relua 
activitatea, în beneficiul 
membrilor Asociației, prin 
votul dat în şedința de astăzi, 
15 august 2017, hotărăşte 
următoarele: 1. În baza art.12 
lit.b), art.17 lit.a) şi a art.25 
lit.b) din Statutul APR, se 
constată pierderea calității de 
membru pentru toți membrii 
APR ce au cumulat cotizații 
restante aferente unei peri-
oade de cel puțin doi ani 
consecutivi şi nu le-au achitat 
până la data de 14.08.2017. 
2.Toți foştii membri ai APR se 
pot reînscrie în Asociație şi îşi 
pot redobândi calitatea de 
membru prin îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la art.10 
din Statutul APR: 1.Depu-
nerea cererii de reînscriere; 
2.Aprobarea Consiliului 
Director; 3.Plata taxei de 
înscriere şi a cotizației pe anul 
2017. 3.Pentru toți foştii 
membri ai APR care se reîn-
scriu îndeplinind condițiile de 
la art.2 se radiază toate coti-
zațiile restante neplătite până 
inclusiv în anul 2016. 4.Se 
convoacă Adunarea Generală 
a Membrilor Asociației Psiho-
logilor din România pentru 
data de 15 septembrie 2017, la 
ora 15:00, la sediul Facultății 
de Psihologie şi Științele 
Educației din Șos.Panduri, 
Nr.90, Bucureşti, cu scopul de 
a realiza alegeri pentru foru-
rile de conducere ale Asocia-
ției  şi  de modificare a 
Statutului APR. 5.Conform 
Statutului, vor fi convocați la 
Adunarea Generală toți 
membrii cu cotizația la zi pe 
anul 2017. Convocările vor fi 

emise la data de 1 septembrie, 
conform listei de membri 
valabilă la această dată. 6.În 
baza art.25 lit.j) din Statut, se 
numeşte Trezorier al APR 
domnul Dragoş Iliescu, cu un 
mandat valabil până la 
alegerea unor noi foruri de 
conducere. 7.Prezenta hotă-
râre se publică în mass media 
centrală. Conducerea APR

LICITAȚII  
l Alexander Events Plaza in 
faliment, vinde prin negociere 
directa: Aparate telefonice, 
minicentrale telefonice, 39 
buc; Diverse accesorii teleco-
municatii, cabluri telecomuni-
catii, interfata conversie 
semnal; Consola display; Mini 
centrala telefonica; Kit rack 
server; Cisco Dram; Switch 
access CISCO; 5 Buc ACCES 
point cisco; UPS SMART; 
server IT complet. Bunurile se 
pot vedea la adresa debitoarei 
din Voluntari, Oraş Voluntari, 
B-dul Pipera, Nr. 1/VI, Imobil 
I, Et.2, Cam. 210. Persoana 
de contact dl. Budeanu Petre 
tel. 0722 240 417. Oferta de 
achizitie se va transmite la 
sediul lichidatorului judiciar 
Al. Emil Botta nr. 4 bl. M104 
sc. 1 apt.5, Sector 3, Bucuresti 
email:  office@sumainsol-
vency .ro   sau  pr in  fax 
0372895818. Tel. Contact 
0722 316 892.
 
l Judeţul  Teleorman, 
persoană juridică de drept 
public, identificat prin codul 
de înregistrare fiscală nr. 
4652686, prin Consiliul Jude-
ţean Teleorman cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. 
Dunării  nr.178, judeţul 
Te l e o r m a n ,  t e l e f o n 
0247.311.201, int.337, fax. 
0247.315.505, organizează 
licitaţie publică, pentru închi-
rierea unui spaţiu situat în 
imobilul Centrul de Sănătate 
,,Regele Carol I” Deparaţi în 
suprafaţă utilă de 56,40mp, 
aflat în proprietate publică a 
judeţului Teleorman, pentru 
desfăşurarea de activitate 
medicală. Preţul minim de 
pornire a licitaţiei este de 1,30 
euro/mp/lună. Licitaţia va 
avea loc în ziua de 26 septem-
brie 2017, orele 12,00, la 
sediul Consiliului Judeţean 
Teleorman, camera 62. Infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, cam.62, 
tel. 0247.311201, int. 337.

l Judeţul  Teleorman, 
persoană juridică de drept 
public, identificat prin codul 
de înregistrare fiscală nr. 
4652686, prin Consiliul Jude-
ţean Teleorman cu sediul în 
municipiul Alexandria, str. 
Dunării  nr.178, judeţul 
Te l e o r m a n ,  t e l e f o n 
0247 .311 .201 ,  in t .337 , 

fax.0247.315.505, organizează 
licitaţie publică pentru închi-
rierea unui spaţiu situat în 
imobilul ,,Fost sediu al Băncii 
A g r i c o l e  S u c u r s a l a 
Teleorman”, comuna Drăgă-
neşti Vlaşca, în suprafaţă 
utilă de 17,80mp, af lat în 
proprietate publică a jude-
ţului Teleorman, pentru 
desfăşurarea de activitate de 
birou. Preţul minim de 
pornire a licitaţiei este de 2,65 
euro /mp /lună. Licitaţia va 
avea loc în ziua de 25 septem-
brie 2017, orele 12,00, la 
sediul Consiliului Judeţean 
Teleorman, camera 62. Infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman, cam. 62, 
tel. 0247.311.201, int. 337.  

l Catdan Auto S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichi-
dator, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
scoate la vanzare prin lici-
tatie, teren in suprafata de 
1.350 mp, situat in intravi-
lanul orasului Urlati, str. 
Viorelelor, nr. F.N., tarlaua 64t 
parcela Cc-,2351, Judetul 
Prahova la pretul de 7.000 
euro, pret fara TVA. Licitatia 
se  va  t ine  in  data  de 
25.08.2017, ora 10:00, la 
sediul lichidatorului din 
Ploiesti, iar in cazul in care 
bunul nu va fi adjudecat, lici-
tatia se va tine in data de 
29.08.2017, 01.09.2017, 
05.09.2017, 08.09.2017, 
12.09.2017, 15.09.2017, 
19.09.2017, 22.09.2017, 
26.09.2017, 29.09.2017, 
03.10.2017, 06.10.2017, 
10.10.2017, 13.10.2017, 
17.10.2017, 20.10.2017, 
24.10.2017, 27.10.2017, 
31.10.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidato-
r u l u i .  Te l e f o n / f a x : 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății 
Ama Biodiesel S.R.L. socie-
t a t e  î n  f a l i m e n t ,  i n 
bankruptcy, en faillite – 
procedură ce face obiectul 
dosarului nr. 42596/3/2015, 
aflat pe rolul Tribunalului 
Bucureşti, având sediul în 
Bucureşti, str. Tuzla, nr.9-27, 
a p . B 4 ,  s e c t o r  2 ,  C U I 
31218014, număr de înregis-
trare în Registrul Comerțului 
J40/5115/2014, în temeiul 
art.154 şi următoarele din 
Legea 85/2014,  anunță 
vânzarea instalației  de 
producție biodiesel, compusă 
din 3 linii de fabricație, 
precum şi a bazinele de 
stocare metanol, ulei şi 
biodiesel aferente acesteia, 

aparținând societății debi-
toare. Bunurile sunt scoase la 
vânzare prin o combinație 
între licitație publică şi nego-
ciere directă în conformitate 
cu prevederile art.154 alin.(2) 
din Legea 85/2014 şi cu 
respectarea regulamentului 
de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor. Sub 
sancțiunea inadmisibilității 
cererii de participare la proce-
dura de valorificare, persoa-
nele interesate, anterior 
formulării cererii de partici-
pare la licitație/negociere 
directă vor trebui să achizițio-
neze un caiet de sarcini ce va 
cuprinde informații privind 
instalația de producție  
biodiesel, compusă din 3 linii 
de fabricație, precum şi a 
bazinele de stocare metanol, 
ulei şi biodiesel aferente aces-
teia, la prețul de 1500 LEI + 
TVA şi să consemneze o 
garanție în valoare de 30% 
din prețul de vânzare în 
contul unic de insolvență. 
Licitația publică va avea loc 
în data de 25.08.2017 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, înce-
pând cu orele 11:00. Prețul de 
strigare: 2.371.413,00 LEI. În 
situația în care bunurile nu se 
valorifică în cadrul licitației 
publice din data de 25.08.2017 
, începând cu ziua imediat 
următoare le ,  respect iv  
26.08.2017 până la data de  
01.09.2017 ora 15:00, orice 
persoană interesată va putea 
formula ofertă de cumpărare 
care va cuprinde în mod obli-
gatoriu informații privind 
ofertant, prețul oferit, modali-
tatea de plată a prețului, cu 
mențiunea că termenul de 
plată a prețului nu poate 
depăşi 2 (două) zile de la data 
semnării contractului de 
vânzare. Ofertele de cumpă-
rare vor fi supuse spre apro-
bare adunării generale a 
creditorilor.  

l Compania Energopetrol 
S.A. societate in reorganizare, 
vinde la licitatie, aparta-
mentul nr. 11 din blocul de 
nefamilisti situat in Moreni, 
Str. Schelelor (fosta Str. 
Industriilor), Judetul Dambo-
vita, in suprafata de 42 mp, la 
pretul de 7.000 euro fara 
TVA. Licitatiile se vor orga-
niza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 
25.08.2017 ora 15:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor 
fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
28.08.2017, 30.08.2017, 
01.09.2017, 04.09.2017, 
06.09.2017, 08.09.2017, 
11.09.2017, 13.09.2017, 
15.09.2017, 18.09.2017, 
20.09.2017, 22.09.2017, 
25.09.2017, 27.09.2017, 
29.09.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR_AC 

56216/18.08.2017. 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 06, luna 

09, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație, 

următorul bun mobil, proprietate a debitorului S.C. Prod Agrimex S.R.L., CUI 15501417, cu domiciliul 

fiscal în mun. Alexandria, str. Turnu Măgurele, nr. 1, bl. 500, sc. A, ap. 1, parter, jud. Teleorman: - 

Autoutilitară N1, Furgon, marca Iveco, tipul Turbo Daily 35-10, nr. de identificare 

ZCFC3570105231620, nr. înmatriculare TR-04-BAK - preț de pornire, a-III-a licitație = 6.482 lei 

(exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. 

Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ 

neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

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

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

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

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

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

pornire a licitatei, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la 

Trezoreria mun. Alexandria; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice romane, 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 romane, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, 

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respectă prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv ... Alte informații de interes pentru cumpărator, 

după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 

0247.421176, int. 360.
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inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul adminis-
tratorului 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 achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în 
special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi sau adresa 
de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai 
Viteazul, nr.112, cu sediul în 
comuna Izbiceni, jud.Olt, cod 
p o s t a l :  2 3 7 2 3 0 , 
t e l . 0 2 4 9 . 5 3 5 . 0 0 1 ,  f a x : 
0249.535.001, CUI: 5139868, 
e-mail: primaria_izbiceni@
yahoo.com, persoană de 
contact: Zăvăleanu Virginia. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii,  în 
special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează 
să fie concesionat: suprafaţă 

31,84 mp teren şi clădire 
-Hală Brânzeturi Piața Agro-
alimentară. 3.Informaţii 
privind documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura de 
la sediul Primăriei Izbiceni, 
str. B-dul Mihai Viteazul, nr. 
112, judeţul Olt. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de 
atribuire se poate procura la 
cerere de la sediul Primăriei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai 
Viteazul, nr.112, judeţul Olt. 
3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia 
de atribuire: Comparti-
mentul juridic al Primăriei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai 
Viteazul, nr. 112, jud. Olt. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006:  Preţul 
caietului de sarcini este de 
30RON. Se achită la casieria 
Primăriei Izbiceni.  3.4. 
Data-limită pentru solici-
t a r e a  c l a r i f i c ă -
rilor: 08.09.2017, ora 12.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 

la sediul Primăriei Izbiceni, 
str.B-dul Mihai Viteazul, nr. 
112, judeţul Olt. 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofer-
telor: 15.09.2017, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Izbiceni, 
str.B-dul Mihai Viteazul, 
nr.112, judeţul Olt. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai 
Viteazul, nr.112, judeţul Olt. 
4.3 .Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă:  într-un exemplar 
original şi un exemplar copie. 
5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r -
telor: 22.09.2017, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Izbiceni, 
str.B-dul Mihai Viteazul, 
nr.112, judeţul Olt. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail  ale instanţei 
competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele 
p e n t r u  s e s i z a r e a 
instanţei: Secţia de conten-
cios a Tribunalului Olt, sediul 
Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, 
j u d e ţ u l  O l t ,  t e l e f o n : 
0 2 4 9 . 4 1 4 . 9 8 9 ,  f a x : 
0249.414.989,  e-mail: tribu-
nalul-olt@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abili-
tate,  în vederea publi-
cării: 21.08.2017.

PIERDERI  
l Pierdut Contract vanzare 
cumparare 33/4/26.03.1979, 
Proces  verba l  predare 
preluare din 26.03.1979, pe 
numele Cardei Filomena si 
Cardei George. Le declar 
nule.

l Pierdut Adeverinta plata 
integrala Contract vanzare 
cumparare 12028/1992, 
Neagoe Vercina Emilia, 
Neagoe Eugeniu. O declar 
nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare 39971/5/93 si 
Proces verbal anexa la 
Contract, pe numele Borogan 
Maria. Le declar nule.

l Pierdut Contract construire 
locuinta nr.4170/1972, pe 
numele Vaidesegan Emil 
Simion si Vaidesegan Floriana 
Venera. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
9.06.1984, pe numele Nechita 
Toader si Viorica. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare nr.459/91,Proces 
verbal din 08.08.1991, Schita 
apartament nr.11, Tintorescu 
Ioana. Le declar nule.

l  P i e r d u t  C o n t r a c t 
constructie nr.10596/70, 
Proces  verbal  recept ie 
23 .04 .1971,  pe  numele 
Petrescu Mircea, Petrescu 
Aurelia. Le declar nule.

l  M o t o r  4  x  4  S R L , 
J40/11586/2002, cod fiscal: 
15017159 declară pierdute 
Certificatele constatatoare 
(lg.359) pentru sediul social şi 
punctele de lucru emise de 
Oficiul Registrul Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Mun.
Bucureşti. Se declară nule.

l SC Calibra M&D Impex 
SRL având sediul social în 
loc.Bretea Streiului, jud.
Hunedoara, CUI: 7349610, 
declarăm pierdut Chitanțier 
seria CLBR de la nr.136356 la 
136400. Îl declarăm nul.

l Parohia Moviliţa Nouă cu 
sediul în com. Moviliţa Nouă, 
CIF 22494495,declară nule 
următoarele acte: ştampila 
rotundă folosită până pe 
13.08.2017, chitanţiere de la 
seria 1398301- 1398800 (10 
buc.), de la seria 1573301- 
1573600 (6 buc.), jurnal veni-
turi (2016-2017), jurnal 
cheltuieli (2016-2017), jurnal 
venituri- cheltuieli (2016-
2017), ordine plată (2016-
2017), documente justificative 
(2016-2017), registre mitri-

cale, toate folosite până la 
data de 13.08.2017.

l Declar pierdut (nul) 
contract vânzare- cumpărare 
pentru imobil din Bucureşti, 
sector 3, str. Sold. Tina Petre 
nr. 2, bl. L9B, sc. B, et. 6, ap. 
92, eliberat de I.C.R.A.L. 
Titan pe numele Ilie Nedelcu. 

l Pierdut acte proprietate 
pentru o garsonieră în str. 
Doamna Ghica nr. 12, bl. 1, 
et. 4, ap. 44, sector 2, Bucu-
reşti, actul de decizie de pensi-
onare şi act de proprietate loc 
de veci la Cimitirul Reînvi-
erea, toate pe numele Apopei 
Ion.

l Declar pierdută insigna cu 
n r.  3 5 9  e l i b e r a t ă  d e 
D.G.P.L.M.B. pe numele 
Anghelache Nicoleta.

l Pierdut certificat înmatri-
culare (talon) eliberat de 
S.R.P.C.I.V. Buzău la data de 
30.01.2012 pe numele de 
Pascu Doru, număr înmatri-
culare maşină BZ-75-PAS.

l Pierdut atestat transport 
marfă, atestat ADR şi card 
tahograf, eliberate de ARR 
Vâlcea pe numele Deaconescu 
Vasile din jud. Valcea, locali-
tatea Mateeşti, sat Turceşti. Se 
declară nule. 

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu

l programele principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku


