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OFERTE SERVICIU
l Societate angajează inginer 
asigurarea calităţii. Cerinţe: meca-
nică, desen tehnic, calitate, limba 
engleză. Contact: 0722518576; 
angajariresurseumane.ir@gmail.
com.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special, Penitenci-
arul Giurgiu cu sediul în mun. 
Giurgiu şos. Bălănoaiei, nr.12A, 
jud. Giurgiu, scoate la concurs 
următoarele posturi: -1 post ofițer 
(resurse umane);Dosarele de 
înscriere se depun la Penitenciarul 
Giurgiu -Biroul resurse umane în 
termen de 15 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ.
Taxa de participare la concurs este 
de 85 lei. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la structura de 
resurse umane din Penitenciarul 
Giurgiu şi pe site-ul Penitencia-
rului Giurgiu (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-giurgiu/cariera). 

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, 
cu sediul în Tulcea, str. Grigore 
Antipa nr. 10, scoate la concurs, în 
data de 17.07.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar vacan-
t:Consilier,  grad profesional supe-
rior  -  Compartiment resurse 
umane salarizare, comunicare şi 
secretariatul consiliului consul-
tativ; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante:Pregătire de 
specialitate – 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 
operare PC: Word, Excel, Interne-
t;Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Data de desfăşurare a concur-
sului: 17.07.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Tulcea.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucureşti, Şos.Vergului, 
Nr.12, Sector 2, organizează la 
sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale de execuţie, 
perioadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011, de: -2 posturi 
asistent medical principal labo-
rator -PL -Laborator analize medi-
cale; -1 post asistent medical 
principal generalist -PL -Compar-
timent Oftalmologie; -1 post îngri-
jitoare -Servicii comune spital. 
Condiţiile generale şi specifice 
pentru: Asistent medical principal 

generalist şi laborator -PL: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă; -5 ani 
vechime în specialitate; Îngriji-
toare: -şcoală generală, -fără 
vechime. Data concursului: 
25.07.2017, ora 11.00 -proba scrisă; 
27.07.2017 -interviul, ora 11.00. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor: 17.07.2017, până la ora 
15.00. Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tema-
tica se afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. 
Date de contact: Ec.Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85. 

l Instituţie de Interes Public Pieţe 
Târguri şi Oboare Rm.Sărat, cu 
sediul în localitatea Rm.Sărat, str.
Piaţa Halelor, bl.9A, ap.5, judeţul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Casier central, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.07.2017, 
ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 26.07.2017, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii cu 
diplomă bacalaureat; -vechime: 5 
ani în domeniu; -apt medical, 
cunoscător limba română, fără 
cazier judiciar, experienţă în lucru 
cu formulare regim special. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul IIPPTO 
Rm.Sărat. Relaţii suplimentare la 
sediul IIPPTO Rm.Sărat, persoană 
de contact: Tudorache Marian, 
telefon: 0238.563.126 (orele 08.00-
16.00, de luni până vineri), fax: 
0238.563.126, e-mail: piatarm-
sarat@yahoo.com.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Dolj, cu sediul 
în localitatea Craiova, str.Unirii, 
nr.10, judeţul Dolj,  anunţă 
amânarea concursului, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
postului de Inspector social, clasa 
I, grad profesional superior, orga-
nizat iniţial: -Proba scrisă în data 
de 17 iulie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20 iulie 2017, 
ora 14.00, astfel: -Proba scrisă în 
data de 28 iulie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 01 
august 2017, ora 14.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr.799/13.06.2017, 
pagina 1, cod 95.081. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa 
- Năsăud, cu sediul în Bistriţa, Str. 
Gării, nr. 2-4, scoate la concurs, în 
data de 04.08.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier,  
grad profesional superior -  
Compartiment Execuţie bugetară, 
financiar contabilitate şi adminis-
trare fond garantare a creanţelor 
salariale; Condiţii specifice de 
participare 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 echivalentă în 
ramura de ştiinţe: ştiinţe economi-
ce;Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, navigare internet;Iniţiativă 

şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort inte-
lectual,  seriozitate;Data de 
desfăşurare a concursului : 
04.08.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Bistriţa-Năsăud.

l Oficiul de Studii Pedologice şi 
Agrochimice Călăraşi, cu sediul în 
localitatea Călăraşi, str.Prelungirii 
Bucureşti, nr.26, judeţul Călăraşi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: inginer pedolog. 
-Inginer pedolog: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.07.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
26.07.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii de specialitate 
ştiinţele solului (pedologie); 
-vechime: fără vechime; -cunoş-
tinţe operare calculator; -abilitate 
de comunicare; -adaptabilitate la 
condiţii de lucru cu reactivi şi 
program prelungit; -posesor 
permis de conducere categoria B. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul OJSPA 
Călăraşi. Relaţii suplimentare la 
sediul Oficiului de Studii Pedolo-
gice şi Agrochimice Călăraşi, 
persoană de contact: Ionita 
Viorica, telefon: 0242.321.028, fax: 
0242.321.028, e-mail: ojspacl@
yahoo.com sau ospacl@madr.ro. 

l Primăria Oraş Balş, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a trei posturi vacante, 
funcţii contractuale de: bibliotecar 
debutant, studii S; bibliotecar 
debutant, studii SSD; mânuitor 
carte,  la Biblioteca „Petre 
Pandrea”, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii nr.286/2011. 
Concursul va avea loc în data de 
25.07.2017, ora 10.00- proba scrisă 
şi în data de 28.07.2017, ora 10.00- 
interviul. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Primăriei, biroul 
Resurse Umane, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv în perioada 04.07.2017 
-17.07.2017, ora 13.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
Hotărârea nr.286 din 23 martie 
2011: Condiţiile specifice: -biblio-
tecar debutant, studii S: studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; fără vechime; -biblio-
tecar debutant, SSD: studii superi-
oare de scurtă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
fără vechime; -mânuitor carte: 
studii medii sau generale absolvite 
cu diplomă; fără vechime. Biblio-
grafia se afişează la sediul Primă-
riei Oraşului Balş, judeţul Olt şi pe 
site-ul Primăriei Oraşului Balş: 
www.bals.ro. Relaţii suplimentare 
s e  p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n : 
0249.450.145.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante pe perioadă 
determinată de timp, de 36 luni, 
corespunzătoare funcţiilor contrac-
tuale de execuţie, repartizate de la 
bugetul din venituri proprii din 

cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, Servi-
ciului Cadastru -Biroul Înregis-
t r a r e  S i s t e m a t i c ă  p e n t r u 
Implementarea Programului 
Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară, cu contract individual de 
muncă pe durată determinată de 
timp, după cum urmează: -1 post 
referent tr.IA. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -Abilităţi 
comunicare; -Disponibilitate de a 
se perfecționa; -Cunoştinţe operare 
calculator, pachetul Microsoft 
Office. -1 post referent tr.I. Cerin-
ţele specifice pentru ocuparea 
postului: -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime 
în muncă: minim 3 ani şi 6 luni; 
-Abilităţi comunicare; -Disponibili-
tate de a se perfecționa; -Cunoş-
tinţe operare calculator, pachetul 
Microsoft Office. -1 post de refe-
rent tr.II. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime în muncă: între 6 
luni şi 3 ani şi 6 luni; -Abilităţi 
comunicare; -Disponibilitate de a 
se perfecționa; -Cunoştinţe operare 
calculator, pachetul Microsoft 
Office. -1 post referent debutant. 
Cerinţele specifice pentru ocuparea 
postului: -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime 
în muncă: între 0 şi 6 luni; -Abili-
tăţi comunicare; -Disponibilitate 
de a se perfecționa; -Cunoştinţe 
operare calculator, pachetul Micro-
soft Office. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
18.07.2017, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1: -Proba scrisă: în data de 
25.07.2017, ora 09.00; -Interviul: în 
data de 27.07.2017, de la ora 09.00. 
Date  de  contact :  t e l e fon : 
021.224.60.85, interior: 126/173; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

l Primăria Comunei Ceptura, cu 
sediul în comuna Ceptura, nr.266, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -poliţist 
local- 2 posturi, în cadrul compar-
timentului Poliţie Locală, din 
aparatul propriu al primarului 
comunei Ceptura, conform preve-
derilor HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale 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 personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Concursul se 
organizează şi se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Ceptura, 
Judeţul Prahova, în data de 
26.07.2017, ora 9.00- proba scrisă şi 
în data de 28.07.2017, ora 9.00- 
interviul. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii liceale medii, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -cunoş-
tinţe de operare pe calculator; 
-abilităţi de comunicare, capacitate 
de analiză şi sinteză, iniţiativă; 
-vechimea în muncă nu este obliga-
torie. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 

Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comuna Ceptura. 
Dosarul de concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu: -cerere 
de înscriere la concurs; -copie de pe 
actul de identitate; -copie de pe 
actele de studii; -copia carnetului 
de muncă sau adeverinţe care să 
ateste vechimea în muncă; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; -curriculum vitae. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul Primă-
riei Comunei Ceptura, judeţul 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0244.445.002, int.104. 

l În conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, pentru aprobarea 
regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare: Şcoala Gimna-
zială Ghineşti, Com.Sălcioara, jud.
Dâmbovița, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale vacante: 
-Administrator financiar, 1 post, 
0,5 normă, perioadă nedetermi-
nată, studii superioare, vechime în 
specialitatea studiilor: minim cinci 
ani. Concursul se va organiza la 
sediul Şcolii Gimnaziale Ghineşti, 
conform calendarului: -25 iulie 
2017, ora 10.00: proba scrisă; -27 
iulie 2017, ora 11.00: interviul. 
Actele pentru dosarul de concurs 
vor fi depuse la secretariatul insti-
tuției până la data de 17 iulie 2017, 
ora 14.00. Informații suplimentare 
se pot obține de la secretariatul 
comisiei de concurs asigurat de 
d - n a  I a r c a  F l o r i n a , 
tel.0760.260.895 sau la sediul Şcolii 
Gimnaziale Ghineşti. 

l În conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, pentru aprobarea 
regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare: Şcoala 
Gimnazială Ghineşti,  Com.
Sălcioara, jud. Dâmbovița, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
de execuție vacante: -Muncitor, 1 
post, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată, studii minim 8 
clase, vechime în specialitatea 
studiilor: nu este obligatorie. 
Concursul se va organiza la sediul 
Şcolii Gimnaziale Ghineşti, 
conform calendarului: -25 iulie 
2017, ora 12.00: proba scrisă; -27 
iulie 2017, ora 13.00: interviul. 
Actele pentru dosarul de concurs 
vor fi depuse la secretariatul insti-
tuției până la data de 17 iulie 2017, 
ora 14.00. Informații suplimentare 
se pot obține de la secretariatul 
comisiei de concurs asigurat de 
d - n a  I a r c a  F l o r i n a , 
tel.0760.260.895 sau la sediul Şcolii 
Gimnaziale Ghineşti. 

l Primăria Comunei Tătăruşi, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional superior, 
în cadrul Compartimentului 
agricol. Probele stabilite pentru 
concurs: proba scrisă şi interviul. 
Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului: -Data până la care se depun 
dosarele de înscriere pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa 
I, grad profesional superior: în 
maximum 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. -Locul 
depunerii dosarelor: Primăria 
Comunei Tătăruşi. -Selecţia dosa-
relor de concurs: 24-26.07.2017. 
-Data/ora /locul de organizare: 
-proba scrisă -02.08.2017, ora 
10.00/Primăria Comunei Tătăruşi; 
-interviul -04.08.2017, ora 13.00/
Primăria Comunei Tătăruşi. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier, clasa I, grad 
profesional superior: -Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. -Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul economic; -cunoştinţe de 
operare pe calculator: Microsoft 
Office, Internet -nivel mediu; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
economice, necesară ocupării func-
ției publice, potrivit art.57, alin.(5), 
lit. „a” din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare -9 
(nouă) ani. Relaţii la telefon: 
0232.722.828.                  

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incinta Port ,  nr.1,  judeţul 
Constanţa, organizează concurs în 
data de 18.07.2017, conform HG 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de economist 
gr.IA din cadrul Serviciului Finan-
ciar Contabilitate/Direcţia Econo-
mică. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
18.07.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 21.07.2017, ora 
10.00. Condiţii specifice de ocupare 
a postului: -studii superioare de 
specialitate în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
de minim 9 ani; -cunoştinţe de 
operare calculator Word, Excel. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 10.07.2017, ora 16.00, la sediul 
Autorităţii Navale Române, 
Incinta Port, Constanţa, Clădire 
ANR. Relaţii suplimentare la 
sediul :  Autoritatea Navală 
Română, Incinta Port Constanța, 
C l ă d i r e  A N R ,  t e l e f o n : 
0372.419.830; 0372.419.884. Tema-
tica, bibliografia şi rezultatele 
finale ale probelor de concurs se 
vor afişa pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre noi/organi-
zare/cariere.

l Grădinița cu Program Prelungit 
„Micul Prinț” Baia Mare, str.Cuza 
Voda, nr.8 B, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de 
muncitor calificat (bucătăreasă) şi 
un post de îngrijitoare grupă învă-
țământ preşcolar, pe perioadă 
nedeterminată. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine pe site-ul grădi-

Angajează

Oferim salariu motivant,
transport, masă, card

de sănătate privat.
tel. 0725. 972.231

- Ajutor bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
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niţei http://www.gppmiculprintbm.
ro/, secţiunea Acasă; şi la sediul 
instituţiei.

l Şcoala Gimnazială Vîrtoape 
organizează, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de îngrijitor grupă învăţă-
mânt preşcolar, durată nedetermi-
nată, 0,25 normă. Depunerea 
dosarelor se face în perioada 03.07- 
14.07.2017, între orele 10.00-12.00, 
la secretariatul unităţii. Proba 
scrisă se va desfăşura în data de 
25.07.2017, ora 9.00, proba prac-
tică în data de 26.07.2017, ora 9.00, 
şi proba interviu, ora 11.00, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Vîrtoape. 
Informaţii  suplimentare la 
tel.0247.708.175.

l Societatile profesionale de insol-
vență Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, înregistrată în RFO 
II sub nr. 0649, având CUI 
31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil si Yna Consulting 
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.
Mehedinţi, CUI RO 21146590, nr. 
înregistrare RFO II - 0213, prin 
reprezentant ec. Motoi Gogu în 
calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11A, 
jud.Mehedinţi, CIF:17044001, 
J25/460/2005, numit prin sentința 
nr. 487 din data de 09.09.2013 
pronunţată de către Tribunalul 
Mehedinți, Secţia a II – Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, 
în dosarul nr. 9465/101/2012 în 
temeiul dispozițiilor art. 23 din 
Legea 85/2006 angajeaza EXPERT 
CADASTRIST pentru efectuarea 
procedurilor de actualizare in 
Cartea Funciara (Alipire CF, 
dezmembrare, demolare cladiri, 
intabulare, etc.) pentru bunurile 
imobile după cum urmează:Te-
ren+construcții situate în loc.Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 
11A, jud.Mehedinți, CF 52336, nr. 
cadastru 575/2, suprafața: 900 
mp.Teren intravilan situat în loc. 
Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, 
jud.Mehedinți, CF 52296, nr. 
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 
1452 mp; teren+construcții situate 
în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, 
nr. cadastru 814/18/1, suprafața: 
643 mp; teren+construcții situate 
în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, 
nr.5, jud.Mehedinți, CF 52298, nr. 
cadastru 814/17/8/2, suprafață: 
6817 mp; teren intravilan situat în 
loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, 
nr.5, jud.Mehedinți, CF 52302, nr. 
cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 
mp ; teren intravilan situat în loc. 
Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, 
jud.Mehedinți, CF 52301, nr. 
cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, 
nr.5, jud.Mehedinți, CF 52303, nr. 
cadastru 814/17/7/2, suprafața: 
6680 mp.Lichidatorul judiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor 
de actualizare CF trebuie să 
cuprindă:onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de actuali-
zare CF (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi 
contribuții);Ofertele pot fi trans-
mise pe fax 0252354399 sau email 
office@consultant-insolventa.ro 
sau expertyna@yahoo.com sau 
direct la sediul ales din localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinți sau la sediul 

debitoarei din loc. Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinţi până la data de 12.07.2017 
orele 1400.Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL, 
Asociat coordonator ec. Emil 
Popescu, Yna Consulting SPRL, 
Asociat coorodnator ec. Motoi 
Gogu.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea organizează Concursul de 
recrutare din 07-08-2017, ora 09 
privind ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante pe perioadă 
nedeterminată de referent, cl.III, 
gr. superior în Biroul impozite şi 
taxe. Condiţiile generale de partici-
pare la concurs conform art.54 din 
Legea  188/1999 republicată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs:  studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diploma de bacalaureat;  9 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în  termen  de  20 
de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. 
Concursul va avea următoarele 
etape: -selecţia dosarelor de 
înscriere între 25-31/07/2017; 
-proba scrisă în 07-08-2017, ora 
09;-proba interviu- data va fi anun-
ţată odată cu afişarea rezultatelor 
probei scrise.Bibliografia se va 
afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei 
or. Mărăşeşti.Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei şi 
la telefon 0237260550.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov cu sediul în comuna 
Cernica, str. Traian nr. 10, județul 
Ilfov organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oada nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacantă 
de asistent medical comunitar 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  
26  iulie 2017, la ora 11.00 -proba 
scrisă şi 28 iulie  2017 -interviul şi 
proba practică.Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
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 ulteri-
oare.Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov. Cerințe: 1. Studii post-
liceale absolvite cu diplomă:şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă;2. Membru al Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov şi la 
nr. de telefon  (021)369.53.08.

l Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, cu 
sediul provizoriu în Bucureşti, Str. 
Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, scoate 
la concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 1 post şef 
serviciu,  studii  superioare, 
vechime; 8 posturi inspector de 
specialitate IA  (S), studii superi-
oare, vechime 6 ani şi 6 luni;  2 
posturi inspector de specialitate I 
(S), studii superioare, vechime 3 
ani şi 6 luni; 1 post inspector de 
specialitate II (S), studii superi-
oare, vechime 6 luni; 1 post 
inspector specialitate debutant (S), 
studii superioare, fără vechime; 1 

post referent IA (S), studii superi-
oare, vechime 6 ani şi 6 luni; 2 
posturi referent IA (M), studii 
medii, vechime 6 ani şi 6 luni. 
Proba scrisă se va desfăşura în 
data de 25.07.2017, iar proba de 
interviu în data de 31.07.2017; ora 
şi locul de desfăşurare al concur-
sului (proba scrisă şi proba de 
interviu) vor fi anunţate pe site-ul 
www.assmb.ro  în  data  de 
24.07.2017, respectiv 28.07.2017. 
Termenul limită de înscriere va fi 
data de 19.07.2017, ora 14:00, 
dosarul de concurs urmând să fie 
depus la sediul A.S.S.M.B., 
Compartimentul Resurse Umane 
şi Securitatea Muncii. Înscrierea 
candidaţilor se va face pe post. 
Informaţii suplimentare privind 
înscrierea şi participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul A.S.S.M.B., Serviciul 
Resurse Umane şi Securitatea 
Muncii şi la telefon 021.310.10.59.

l Primăria Comunei Ruginoasa, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 
pentru ocuparea a patru posturi de 
execuție vacante pe perioadă nede-
terminată -personal contractual 
din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Ruginoasa, 
județul Iaşi, după cum urmează: 
A.Posturile de execuție vacante 
pentru care se organizează 
concursul: -Şofer autospecială PSI 
-Compartimentul SVSU şi PSI; 
-Administrator I -Compartimentul 
administrativ; -Şofer I (microbuz 
şcolar) -Compartimentul adminis-
trativ; -Referent IA -Şef SVSU 
-Compartimentul SVSU şi PSI. 
B.Probele stabilite pentru concurs: 
-selecţia de dosare; -proba scrisă; 
-interviul. C.Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: -Data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a şi la sediul Primăriei 
Comunei Ruginoasa: 17.07.2017, 
ora 16.00. -Afişarea rezultatelor 
selectării dosarelor de înscriere: 
19.07.2017, ora 10.00. -Data, ora şi 
locul organizării probei scrise: 
25.07.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ruginoasa, din 
str.Unirii, nr.27. -Data, ora şi locul 
organizării interviului: 27.07.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Ruginoasa, din str.Unirii, 
nr.27. -Termenele în care se 
afişează rezultatele pentru proba 
scrisă şi interviul: maxim o zi 
lucrătoare de la finalizarea fiecărei 
probe. Candidaţii nemulţumiţi pot 
depune contestaţie în termen de cel 
mult o zi lucrătoare de la data 
afişării rezultatului selecţiei dosa-
relor, respectiv de la data afişării 
rezultatului probei scrise şi a inter-
viului, sub sancţiunea decăderii 
din acest drept. D.Condiţii de 
participare la concurs: Condiţii 
generale: Pentru a participa la 
concursul de recrutare candidații 
trebuie să îndeplinească în mod 
cumulativ condiţiile generale 
p r e v ă z u t e  a r t . 3  d i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: Condiții de 
studii şi vechime: 1)Pentru cele 
patru posturi din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului 
comunei Ruginoasa -Şofer autos-
pecială PSI: -Studii: studii gene-
rale; -Vechime în muncă: minim 5 
ani; -Permis de conducere catego-
riile B, C obținut de minim 5 ani. 
-Administrator I: -Studii: studii 
medii, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în muncă: 
minim 5 ani. -Şofer I (microbuz 
şcolar): -Studii: studii generale; 
-Vechime în muncă: minim 5 ani; 
-Permis de conducere categoriile B, 

D obținut de minim 6 luni; -Atestat 
transport public de persoane în 
termen de valabilitate; -Cartelă 
tahograf electronic emisă de ARR. 
-Referent IA -şef SVSU: -Studii: 
studii medii, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -Vechime în 
muncă: minim 5 ani. E.Bibliografia 
de concurs -conform anexei nr.1; 2; 
3 şi 4 afişate la avizierul Primăriei 
Ruginoasa, precum şi pe site-ul 
instituției: www.primaria-rugi-
noasa.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pe perioadă nede-
terminată de timp, corespunzător 
funcţiilor contractuale de execuție 
din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, după 
cum urmează: -1 post de consilier 
cadastru gr.IA din cadrul Servi-
ciului Cadastru -Biroul Fond 
Funciar, repartizat de la bugetul de 
stat, prevăzut cu studii universi-
tare cu licenţă sau absolvite cu 
diplomă, cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată 
de timp. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului -Consilier 
cadastru gr.IA: -Studii universitare 
cu licenţă sau absolvite cu diplomă 
-specializarea cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre şi 
cadastru; -Vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: minim 6 ani şi 6 
luni; -Abilităţi comunicare; -Dispo-
nibilitate de a se perfecționa; 
-Cunoştinţe operare calculator de 
tip CAD, pachetul Microsoft 
Office. Data-limită de depunere a 
dosare lor  de  concurs  es te 
18.07.2017, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1: -Proba scrisă: în data de 
25.07.2017, ora 09.00; -Interviul: în 
data de 27.07.2017, de la ora 09.00. 
Date  de  contact :  t e l e fon : 
021.224.60.85, interior: 126/173; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante pe perioadă 
determinată de timp, de 36 luni, 
repartizate de la bugetul din veni-
turi proprii, corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de execuţie, 
pentru implementarea Progra-
mului Naţional de Cadastru şi 
Carte Funciară la Serviciul 
Cadastru, Biroul Înregistrare 

Sistematică din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: -1 post 
de asistent registrator principal 
gr.IA. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Studii de 
specialitate: studii superioare cu 
licență sau absolvite cu diplomă: 
profilul ştiinţe juridice, speciali-
zarea drept; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 6 ani şi 6 
luni; -Abilităţi comunicare; -Dispo-
nibilitatea de a se perfecționa; 
-Cunoştinţe operare calculator. -2 
posturi asistent registrator prin-
cipal debutant. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -Studii 
de specialitate: studii superioare cu 
licență sau absolvite cu diplomă: 
profilul ştiinţe juridice, speciali-
zarea drept; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: între 0-6 luni; 
-Abilităţi comunicare; -Disponibi-
litatea de a se perfecționa; -Cunoş-
t i n ţ e  o p e r a r e  c a l c u l a t o r. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 18.07.2017, 
inclusiv, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov. Concursul se va 
desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -Proba 
scrisă: în data de 25.07.2017, ora 
09.00; -Interviul: în data de 
27.07.2017, de la ora 09.00. Date 
de contact: telefon: 021.224.60.85, 
interior: 173/126; e-mail: if@ancpi.
ro. Temei legal: art.7, alin.(4) din 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi preț 
l a  f a ț a  l o c u l u i .  Te l e f o n : 
0765/039813.

CITAȚII  
l Se citează paratul Hazaparu 
Ionel la Judecătoria Moineşti, 
dosar 3800/260/2016, termen 
13.07.2017, obiect divorţ, recla-
manta Hazaparu Lenuța.  

l In temeiul dispozitiilor art.944 
alineat 2 Cod procedura civila 
Federatia Comunitatilor Evreiesti 
din Romania-Cultul Mozaic 
anunta deschiderea procedurii de 
declarare a mortii , cu invitatia ca 
orice persoana sa comunice la 
Dosarul 3324/307/2016 , datele pe 
care le cunoaste in legatura cu 
Kiszelnik Alexandru, Kiszelnik 
jacob,  Kiszelnik Maurit iu, 
Kiszelnik Desideriu, Kiszelnik 
Carol, Kiszelnik Nandor , cu 
ultimul domiciliu in localitatea 
Sighetu Marmatiei , strada Piata 
Unirii nr.10 fosta Erzsebet , judetul 
Maramures , disparuti in Holo-
caust.

DIVERSE  
l SC Ocolul Silvic Ialomicioara 
SRL, având sediul în localitatea 
Moroeni, strada Principală, nr. 117, 
judetul Dâmbovita, titular al 
Planului Amenajamentului Silvic 
U.P. II Negrita, anuntă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul APM Dâmbo-
vita, str. Calea Ialomitei, nr. 1, de 
luni până joi, între orele 09.00 
-11.00. Observatii / comentarii si 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Dâmbovita, în termen de 18 
zile de la data publicării anuntului. 

l SC Iri Forest Assets SRL, titular 
al Planului Amenajamentului 
Silvic UP XV Mures -Cluj, cu 
amplasamentul în UAT Vantori, 
Sărmasu, judetul Mures, si Geaca, 
judetul Cluj, anuntă publicul inte-
resat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la APM Mures, 
în vederea obtinerii avizului de 
mediu.  Informatiile privind vari-
anta de plan înaintată pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Mures, 
str. Podeni 11, Târgu Mures, Mures 
si la sediul titularului, în Bucuresti, 
str. Sos. Bucuresti –Ploiesti, nr. 
42-44 Complex Băneasa & Tech-
nology Park, Clădirea B, etaj 2, în 
zilele lucrătoare, de luni până 
vineri, între orele 8.00- 14.00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic,  în scris, la sediul APM 
Mures, în termen de 18 zile calen-
daristice de la data aparitiei ulti-
mului anunt.

l SC Iri Forest Assets SRL, titular 
al Planului Amenajamentului 
Silvic UP I Nehoiu, cu amplasa-
mentul în UAT Gura Teghii, 
judetul Buzău, anuntă publicul 
interesat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la APM Buzău, 
în vederea obtinerii avizului de 
mediu. Informatiile privind vari-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Admi-

nistrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finan-

țelor Publice Ploiești. Admi-

nistrația Județeană a Finan-

țelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 

Argeș anun ță anularea 

licitației publice din data de 

05.07.2017 prin care se pro-

punea valorificarea bunurilor 

care aparțin Rad Stela Cristina 

- Albeștii de Argeș - Dobrotu, 

deoarece obligațiile fiscale au 

fost stinse integral. Relații 

suplimentare se pot afla de la 

sediul Serviciului Fiscal Muni-

cipal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722.159.
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anta de plan înaintată pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Buzău, 
str. Democratiei, nr. 11, si la sediul 
titularului, în Bucuresti, str. Sos. 
Bucuresti –Ploiesti, nr. 42-44 
Complex Băneasa & Technology 
Park, Clădirea B, etaj 2, în zilele 
lucrătoare, de luni până vineri, 
între orele 8.00- 14.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic,  în 
scris, la sediul APM Buzău, în 
termen de 18 zile calendaristice de 
la data aparitiei ultimului anunt.

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în Bucuresti, str. Sos. Bucu-
resti-Ploiesti, nr. 42-44, Complex 
Băneasa Business &Technology 
Park, Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic UP 
XXXIX Vintileasca, cu amplasa-
mentul în UAT Vintileasca, anuntă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obtinere a  avizului de 
mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul  APM Vrancea, 
strada Dinicu Golescu, nr. 2, locali-
tatea Focsani, judetul Vrancea,  de 
luni până joi, între orele 09. 00 
-16.00 si vineri între orele 09.00 
-13.00.  Observatiile publicului se 
primesc în scris la sediul APM 
Vrancea, în termen de 18 zile de la 
data publicării anuntului.

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în Bucuresti, str. Sos. Bucu-
resti –Ploiesti, nr. 42-44, Complex 
Băneasa Business &Technology 
Park, Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic UP 
XXVII Ilia, cu amplasamentul în 
UAT Ilia, anuntă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obtinere a  avizului de mediu 

pentru planul mentionat si declan-
sarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul  APM Hunedoara, 
strada Aurel Vlaicu, nr.25, locali-
tatea Deva, judetul Hunedoara,  de 
luni până joi, între orele 09.00 
-16.00 si  vineri între orele 09.00 
-13.00. Observati /comentarii si 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Hunedoara, în termen de 18 
zile de la data publicării anuntului. 

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în Bucuresti, str. Sos. Bucu-
resti –Ploiesti, nr. 42-44, Complex 
Băneasa Business &Technology 
Park, Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic UP 
XXVII Ilia, cu amplasamentul în 
UAT Ilia, anuntă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obtinere a  avizului de mediu 
pentru planul mentionat si declan-
sarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul  APM Hunedoara, 
strada Aurel Vlaicu, nr.25, locali-
tatea Deva, judetul Hunedoara,  de 
luni până joi, între orele 09.00 
-16.00 si  vineri între orele 09.00 
-13.00. Observati /comentarii si 
sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Hunedoara, în termen de 18 
zile de la data publicării anuntului. 

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în Bucuresti, str. Sos. Bucu-
resti –Ploiesti, nr. 42-44, Complex 
Băneasa Business &Technology 
Park, Clădirea B, etaj 2, titular al 
planului Amenajament silvic UP II 
Galati, cu amplasamentul în UAT 
Umbrăresti si Ivesti, anuntă 
publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM 
Galati, în vederea obtinerii avizului 

de mediu. Informatiile privind 
varianta de plan pot fi consultate 
la sediul APM Galati, strada Regi-
ment 11 Siret, nr. 2 si la sediul 
titularului, zilnic, de luni până joi, 
între orele 08.30 -16.00 si  vineri 
între orele 08.00 -13.30. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic în 
scris la sediul APM Galati, în 
termen de 18 zile de la data apari-
tiei anuntului. 

l În temeiul art. 99 alin. (1) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a  insolvenței și de 
insolvență, comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a 
debitorului SC Rocada Mixt Com 
SRL , CIF:4422563, J25/1206/1993, 
dosar nr. 4821/101/2016-Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţe supli-
mentare 26.06.2017; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea și afișarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este la 
27.07.2017; Termen pentru soluțio-
narea eventualelor contestații 
împotriva tabelului suplimentar 
este de 7 zile de la data publicării 
în BPI; Termen pentru întocmirea 
și afișarea tabelului definitiv conso-
l idat  al  creanţelor  este  la 
25.08.2017.Lichidator judici-
ar,Consultant Insolvenţă SPRL.

l Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare Ferma Ever 
Green SRL. Ferma Ever Green 
SRL, titular al proiectului „Inves-
tiții în producerea bricheților din 
biomasă la Ferma Ever Green 
SRL” anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-

tului asupra mediului și de 
evaluare adecvată pentru proiectul 
„Investiții în producerea briche-
ților din biomasă la Ferma Ever 
Green SRL” propus a fi amplasat 
în sat Bălăceanca, Comuna 
Cernica, strada Ogorului, nr.36, 
județul Ilfov. Nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului și 
evaluării adecvate. 1.Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului din 
București, str.Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, în zilele de luni până 
joi, între orele 9.00-13.00, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
http://apmif.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț, 
până la data de 10.07.2017.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunoștință celor 
interesați că petenta FATAN ANA, 
a solicitat Judecatoriei Brașov să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune, 
asupra imobilului înscris în CF nr. 
101218 a localității Măieruș (nr. CF 
vechi 535), cu nr. top. 642/2, repre-
zentând curte de 376 mp și 
construcție: casă de locuit cu un 
corp de locuit și nr. Top 643/2, 
reprezentând teren arabil de 106 
mp și să se dispună înscrierea în 
Cartea Funciară dreptul de propri-
etate în favoarea petentei asupra 
acestor imobile, cu îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de art. 
130-131 din Decretul-Lege nr. 
115/1938. Persoanele interesate pot 
face opoziție la Judecătoria Brașov 
cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicații, se va 
trece la judecarea cererii. Somația 
face parte integrantă din înche-
ierea pronunțată la data de 
13.06.2017 în dosarul civil nr. 
16432/197/2016 al Judecătoriei 
Brașov, cu termen la data de 
19.09.2017, sala J2, C21, ora 09.00. 
Prezenta se afișează la Judecătoria 
Brașov, un exemplar la Primăria 
com. Măieruș, un exemplar la 
Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Brașov și un exemplar 
se va publica într-un ziar de circu-
lație națională.
Sentinţa civilă nr.435, Dosar 
nr.4765/263/2016. Admite cererea 
formulată de reclamantul Tincu 
Ioachim, domiciliat în com.Mătă-
sari, Sat Mătăsari, bl.10, sc.1, 
ap.19, jud.Gorj, în contradictoriu 
cu pârâtul Bobei Ionuţ, domiciliat 
în com.Ciuperceni, Sat Ciuperceni, 
jud.Gorj. Obligă pârâtul la plata 
către reclamant, a sumei de 1.100 
Euro, echivalent în lei la data 
plăţii. Obligă pârâtul la 356 Lei 
cheltuieli de judecată. Cu apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care. Cererea de apel se depune la 
Judecătoria Motru. Pronunţată în 
ședinţă publică, azi 27.02.2017, la 
Judecătoria Motru, jud.Gorj. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Compania de Apă Oltenia SA, 
cu sediul în Craiova, str.Brestei, 
nr.133, judeţul Dolj, RO11400673, 
J16/63/1999, în conformitate cu 
dispoziţiile Legii 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
prin Președintele Consiliului de 
Administraţie al SC Compania de 
Apă Oltenia SA, dl.Dincă Aurel, 
CONVOACĂ Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC 
Compania de Apă Oltenia SA la 

data de 04.08.2017, ora 13.00, la 
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Analiza 
și aprobarea Rectificării Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al Compa-
niei de Apă Oltenia SA pentru anul 
2017. Documentele și materialele 
informative referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi a 
Adunării pot fi consultate pe site-ul 
oficial al societăţii sau la sediul 
societăţii din Craiova, str.Brestei, 
nr.133, judeţul Dolj. În cazul neîn-
deplinirii cvorumului statutar 
necesar deliberărilor la prima 
convocare, următoarea Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC Compania de Apă Oltenia SA 
va avea loc în data de 18.08.2017, 
ora 13.00 la sediul societăţii din 
Craiova, str.Brestei, nr.133, judeţul 
Dolj, cu aceeași ordine de zi stabi-
lită pentru prima Adunare Gene-
rală Ordinară.

LICITAȚII  
l APPS-RA prin Sucursala pentru 
Reprezentare și Protocol Neptun 
organizează in data de 18.07.2017, 
ora 12, la sediul său din Neptun, 
str. Trandafirilor nr. 20 ( incinta 
Club Bazin)  licitaţie publică 
deschisă cu strigare in vederea 
inchirierii pe o perioada de 2 ani 
(2017-2018) a următoarelor spaţii 
comerciale cu activitate sezonieră, 
și anume: Nr.crt./Denumirea 
spatiului/Supraf.m.p./Destinatia 
Spatiului/Preţ pornire licita-
ţie:Euro/mp/luna;Euro/spaţiu/
lună.1.Farmacie  incinta Hotel 
Doina – Neptun/26,83/Comerţ 
prod. Farmaceutice/12,00/321,96. 
2.Sala Fitness Hotel Doina - 
Neptun/30,60/Servicii agrement 
/5,40/165,24. 3./Teren Tenis Club 
Bazin - Neptun/606,92 /Servicii 
agrement /0,60/364,15. 4. Teren 
Minigolf Arad-Neptun/1.684,25/
Servicii agrement /0,60/1.010,55. 
5.Rest. Dunărea Neptun-Salon 
1 / 1 4 9 , 5 3 / S p a ţ i i  e x p u -
nere/10,80/1.614,92.Preţul Dosa-
rului de licitaţie este de 100 lei.
Taxa de participare la licitaţie: 5% 

din preţul de pornire a licitaţiei. 
Garanţia de participare la licitaţie: 
10 % din preţul de pornire a licita-
ţiei. Documentaţia privind licitaţia 
se poate achiziţiona contracost de 
la sediul S.R.P. Neptun incepând 
cu data de 04.07.2017  in zilele 
lucrătoare , intre orele 8-13. 
Termenul limită pentru depunerea 
ofertelor: 17.07.2017, ora 12. In 
cazul neadjudecării spaţiilor lici-
taţia va fi reluată in data de 
25.07.2017, ora 12, termenul limită 
pentru depunerea ofertelor expi-
rând cu 24 de ore inainte. Relaţii 
suplimentare: Gongu Daniela 
telefon: 0241/731754. 

l Debitorul SC Drum Design 
Consult S.R.L. societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. ipad 2 apple; 
2. ipad 2 apple; 3. laptop acer; 4. 
telefon iphone 4. Prețul caietului 
de sarcini pentru bunurile mobile 
aflate în proprietatea SC DRUM 
DESIGN CONSULT SRL este de 
200 lei exclusiv TVA. Valoarea 
totală de piață a bunurilor supuse 
evaluării aparținând SC DRUM 
DESIGN CONSULT SRL este de 
2761 RON. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea 
î n  c o n t u l  n r . 
RO54BREL0002001156560100 
deschis la Libra Internet Bank, 
până la data și ora stabilite pentru 
ședința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licita-
ției; -achiziționarea până la data și 
ora stabilite pentru ședința de lici-
tație a caietului de sarcini ce se 
achită prin OP în contul nr.
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzești, Nr.71 Et.5  
sector1. Lichidatorul judiciar a 
procedat la organizarea de licitații 
publice cu strigare, după cum 
urmează: Prima ședință de licitație 
a fost fixată la data de 07.07.2017, 
ora 14.00, iar dacă bunurile nu se 

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. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iunie, 

Ziua 29. 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 19, luna 07, anul 

2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ROTW GUARD SECURITY SRL, licitația III-a. Denumirea 

bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. 

Plug agricol 5 brazde - G Besson-Bugnot, tipul SP9616.160, an fabricație 1999, culoare caroserie roșu, 

reversibil, Nu este cazul, 7.650 lei, 19%; 2. Distribuitor erbicidat 600 l, an fabricație 2010, culoare 

caroserie galbenă, Nu este cazul, 250 lei, 19%; 3. Cositoare cu tamburi rotativi Surum, tipul SM 185, 

an fabricație 2010, Nu este cazul, 1.650 lei, 19%; 4. Semănătoare universală Mat Craiova, tipul SUP 

31, an fabricație 1995, culoare caroserie verde, Nu este cazul, 1.100 lei, 19%; 5. Header porumb 

Dominioni, tipul S966, an fabricație 2010, culoare caroserie roșu și negru, Nu este cazul, 52.600 lei, 

19%; 6. Combină Fendt 5250E, tipul 5250, seria 551710209, an fabricație 2010, culoare caroserie 

verde, Nu este cazul, 215.800 lei, 19%; 7. Remorcă basculantă Pronar, tipul T663/2, nr. identificare 

SZB6632XX81X00882, an fabricație 2010, Nu este cazul, 22.950 lei, 19%; 8. Echipament erbicidat 

Tehnofavorit, tipul Met 2500, seria 125, an fabricație 2010, culoare caroserie verde, Nu este cazul, 

21.550 lei, 19%; 9. Semănătoare Moldagrotehnica, tipul SPP8, seria 5260, an fabricație 2012, culoare 

caroserie roșu, Nu este cazul, 8.900 lei, 19%; 10. Echipament de tractat Bruns, tipul SW76E, nr. 

identificare BLB49179, an fabricație 2010, culoare caroserie albastru, Nu este cazul, 5.800 lei, 19%; 

11. Semănătoare Mecanica Ceahlăul, seria 007-SUP 32 DKFL, an fabricație 2009, Nu este cazul, 

23.300 lei, 19%; 12. Plug reversibil 3 brazde - Vogel Noot, tipul C1S543A63, an fabricație 2010, 

culoare caroserie roșu Nu este cazul, 12.050 lei, 19%; 13. Combinator Angeloni, tipul Poker 500, an 

fabricație 2013, culoare caroserie roșu, Nu este cazul, 52.650 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 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 

se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor 

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație se va efectua 

conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu domnul: Dan Buzea. Data afișării: 29.06.2017.
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adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații au fost fixate 
în data de 14.07.2017, 21.07.2017, 
28 .07 .2017  ș i  04 .08 . 2017 , 
11.08.2017, 18.08.2017, 25.08.2017, 
01.09.2017, 08.09.2017, 15.09.2017, 
22.09.2017, ora 14.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești Nr.71, 
et.5, sector 1. Pentru relații sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.

l S.C. "Citadin" S.A. Iasi, cu 
sediul in Bd. T.Vladimirescu, 
nr.32C, organizeaza procedura 
“Licitatie Deschisa”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea atri-
buirii contractului de achi-
zitie: Piese de schimb pentru auto 
si utilaje. Procedura de achizitie se 
va desfasura conform prevede-
rilor  “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizi-
tiilor”  al SC Citadin SA Iasi.
Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa inde-
plineasca conditiile cerute in 
"Documentatia de achizitie". Docu-
mentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.

ro si va fi accesata pana pe data 
de 13.07.2017 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind sigu-
ranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul 
informatic al societatii.Criteriul 
care va fi aplicat pentru evaluarea 
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC CITADIN SA 
pana la data de   14.07.2017, 
ora 10:00.Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 14.07.2017, 
ora 12:00, la sediul S.C. Citadin 
S.A. Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si condi-
tiile de participare se pot obtine la 
tel.: 0232-240.887, fax: 0232-
240.884.

l Anunţ închiriere Aeroclubul 
României cu sediul în Bucuresti, 
sector 1, B-dul Lascăr Catargiu, 
nr.54, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea urma-
toarelor spaţii în incinta Secţiei de 
Reparaţii și Întreţinere de Bază 
Craiova- Aeroclubul României, 
este situat pe Calea București, 
Nr.433, Jud.Dolj. -Teren incintă 

având aplasată o platformă beto-
nată de 2662mp, -destinaţie -Teren 
pentru activitaţi sportive. Data 
limită pentru depunerea ofertelor 
este de 10.07.2017, ora 10,00 la 
sediul AR. Data de deschidere a 
ofertelor este 10.07.2017, ora 11,00. 
-Teren în suprafaţa de 3300mp 
destinaţie -Teren pentru expunere 
utilaje. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor este de 10.07.2017, 
ora 10,00 la sediul AR. Data de 
deschidere a ofertelor este 
10.07.2017, ora 12,00. -Spaţiu în 
suprafaţă de 219mp în anexele 
hangarului (clădire C3), -destinaţie 
-Spaţiu birouri. Data limită pentru 
depunerea ofertelor este de 
10.07.2017, ora 10,00 la sediul AR. 
Data de deschidere a ofertelor este 
10.07.2017, ora 13,00. Spaţiile se 
vor inchiria  pentru o perioada de 
5ani. Caietele de sarcini se pot 
ridica de la sediul AR.  Tel/fax. 
021. 312.36.19.

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, jud.Mehe-
dinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de faliment 
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi, prin lichi-
dator judiciar societățile profesio-

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

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

Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 157RAC. Nr. 22603 din 29.06.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 29. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 18, luna iulie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ALLROIT GRUP SRL, prima 

licitați: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA 

19%; Autoturism Fiat Panda, an PIF 2003, ni ZFA141A0002044047, gr. proprie 715 kg, sarcina max. 

utilă 435 kg, dim. 3408/1494/1420, cilindriee 1108 cmc, nr. locuri 5 (2 în față, 5 pe scaun), putere 40 

kw/ 5000 rot/min, tracțiune față, carburant benzină, viteza maximă 140 km/h, culoare alb, -, 2594 lei, 

493 lei. 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 al 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 patrimo-       

niului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației se va face în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 

03.07.2017.

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

Executare Silită Persoane Juridice. Nr. ESPJP. 89006/29.06.2017. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum 

urmează: 1. În ziua de 18 iulie 2017, ora 12.00 în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, se va vinde la licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului/ terței persoane S.C. CLEVER 

INTERPOVER S.R.L., CUI 29763442, licitația a II - a pentru: b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de 432,10 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Jianu, nr. 14, 

preț de evaluare/ de pornire al licitației 241.198 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Act administrativ nr. 66663/24.02.2017 emis de D.G.R.F.P. 

Ploiești - A.J.F.P. Prahova - S.C.E.P.J., Intabulare, drept de ipotecă legală reprezentând sechestru. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). 2. În ziua de 19 iulie 2017, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului/ terței persoane S.C. SMART S.R.L., CUI 3648067, licitația a II - a pentru: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Mașină automată croitorie „Gebe”, nr. inventar 20786; Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 323415 lei, 19%; 2. Presă pentru călcat, nr. de inventar 20803, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 44671 lei, 19%; 3. Presă călcat „Veit”, nr. de inventar 21051, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 40446 lei, 19%; 4. Mașină de tăiat material, nr. de inventar 21052, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 32078 lei, 19%; 5. Presă de călcat Kannegiesser, nr. 21129, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 13392 lei, 19%; 6. Mașină automată pentru croit, nr. de inventar 21171, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 79388 lei, 19%; 7. Mașină croitorie automată KU, nr. inventar 21771, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014, respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 18359 lei, 19%; 8. Mașină croitorie Gerber, nr. inventar 21781, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 15979 lei, 19%; 9. Aparat aer condiționat, nr. de inventar 21835, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 10569 lei, 19%; 10. Digitizor ,nr. de inventar 21839, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014, 

respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 20321 lei, 19%; 11. Mașină de croitorie Kuriscut, nr. de inventar 21963, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014, 

respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 10449 lei, 19%; 12. Mașină control calitate TESA, nr. de inventar 21970, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014, 

respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 10047 lei, 19%; 13. Trafo,nr. de inventar 21974, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014, respectiv procesul verbal 

adițional nr. 66424/22.02.2017, 10625 lei, 19%; 14. Mașină de ambalat semiautomată, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 

66424/22.02.2017, 56732 lei, 19%; 15. Reliant Young 600 Exit, achiziționat conform factură nr. 7999322/11.03.2003, nr. de inventar 21357, (mașină termolipit), procesul verbal de sechestru pentru bunuri 

mobile nr. 69611/02.03.2017, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 49207 lei, 19%; 16. Reliant Young 600 Exit,achiziționat conform factură nr. 7999322/11.03.2003, nr. de 

inventar 21358, (mașină termolipit), procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 49207 lei, 19%; 17. Presa de termocolant Oshima OP-60LN, achiziționată cu factura nr. 

2583599/03.11.2004, nr. de inventar 21894, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 20702 lei, 19%; 18. Compresor Airtower 36/7,5 Bar, achiziționat conform factură nr. 

978244/31.10.2001, nr. de inventar 20810, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 20719 lei, 19%; 19. Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factură nr. 2001/140, 

din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21011, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2546 lei, 19%; 20. Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factură nr. 2001/140, 

din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21012, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2546 lei, 19%; 21. Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factură nr. 2001/140, 

din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21013, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2546 lei, 19%; 22. Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factură nr. 2001/140, 

din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21014, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2546 lei, 19%; 23. Presă fixat termocolant, achiziționată conform factură nr. 2001/147, 

nr. de inventar 21046, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 24682 lei, 19%; 24. Generator abur, achiziționat conform factură nr. 2001/153, din 26.10.2001, nr. de inventar 

21050, 2104 lei, 19%; 25. Generator abur, achiziționat conform factură nr. 2001/153, din 26.10.2001, nr. de inventar 21085, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1052 lei, 

19%; 26. Mașină de cusut tivuri, achiziționată conform factură nr. 2001/169, din 16.11.2001, nr. de inventar 21053, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1593 lei, 19%; 27. 

Mașină de cusut tivuri, achiziționată conform factură nr. 2001/169, din 16.11.2001, nr. de inventar 21054, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1593 lei, 19%; 28. Mașină 

”Brother” buzunare, achiziționată cu factură nr. 2001/172 din data de 23.11.2001, nr. de inventar 21091, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 6288 lei, 19%; 29. Mașină de 

tăiat material, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21092, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 37516 lei, 19%; 30. Mașină de 

aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21093, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2416 lei, 19%; 31. Mașină de 

aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21094, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2416 lei, 19%; 32. Mașină de 

aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21095, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2416 lei, 19%; 33. Mașină de 

aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21096, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2416 lei, 19%; 34. Mașină executat 

butoniere, achiziționată cu factura nr. 2001/194 din data de 20.12.2001, nr. de inventar 21099, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 3410 lei, 19%; 35. Reliant Open Top 

1600 Exit, achiziționat cu factura nr. 3733281 din data de 31.12.2003, nr. de inventar 21821, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 109614 lei, 19%; 36. Mașină de cusut 

Durkopp Adler, achiziționată cu factura proforma din data de 31.08.2004, nr. de inventar 21893, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 2248 lei, 19%; 37. Generator abur 

Fulton, achiziționat conform facturii nr. 2003/005, din data de 09.01.2003, nr. de iventar 21857, procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 17774 lei, 19%. *) Regimul și cotele de 

taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 3. În ziua de 20 iulie 2017, 

ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se va vinde la licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului/ terței persoane S.C. RUN TAXI S.R.L., CUI 21766605, licitația a II - a pentru: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 

*); 1. Autoturism marca Dacia Logan, nr. înmatriculare PH-10-RUN, nr. identificare UU1LSDJKF38021294, an fabricație 2007, combustibil motorină, culoare gri, Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile 

nr. 156021/13.05.2015, P.V. adițional nr. 63549/20.04.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 4545 lei, 19%. *) Regimul si 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. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile 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 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 în contul RO31TREZ5215067XXX013036, CUI 2844910; 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407.710, int. 162. Data      

afișării: 03.07.2017.

ANUNȚURI
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nale de insolvență asociate prin 
contract Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare 
bunuri mobile la pretul stabilit prin 
raportul de evaluare:Rezervor 
plastic in  suport (1buc) la valoarea 
de 40 lei/ buc; Rezervor plastic in  
suport  (3 bucati) la valoarea de 20 
lei / buc; Pavele (5 mc) la valoarea 
de 80 lei / mc; Bac presa cablu (22 
de bucati) la valoarea de 1,82 lei / 
buc;Post trafo 630A la valoarea de 
28.600 de lei / buc;Autobasculanta 
MH-01-AXN la valoarea de 4.200 
lei ;Cisterna emulsie la valoarea de 
1200 lei;Sopron plasa sarma la 
valoarea de 120 lei;Lada scule la 
valoarea de 10 lei;Axe roti (2 buc) 
la valoarea de 90 lei / buc;Deseuri 
anvelope la valoarea de 40 lei;-
Furtun (aprox.7 m) la valoarea de 
1 leu ;Cupa la valoarea de 55 
lei;Lama plug la valoarea de 120 
lei;Deseuri fier la valoarea de 50 lei 
; Banda cauciuc la valoarea de 40 
lei;Chinga ridicare (3 buc.) la 
valoarea de 1 leu /  buc;Brat Hiab 
la valoarea de 20 lei;Butoi tabla (30 
buc) la valoarea de 4 lei /  buc;Su-
port la valoarea de 25 lei;Baraca 
metalica la valoarea de 90 lei;An-
velope deseuri(50 buc.) la valoarea 
de 3,20 lei/buc;Pereti baraca tabla 
la valoarea de 300 lei;Toaleta 
santier la valoarea de 90 lei;Teava 
la valoarea de 10 lei;Freza zapada 
la valoarea de 3.000 lei.Preturile nu 
includ TVA.Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din data 
de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.9465/101/2012.Licitaţia va avea 
loc în Dr.Tr.Severin, str.I.C. 
Brătianu, nr.11A, jud.Mehedinţi la 
data de 13.07.2017 orele 14:oo.In 
caz de neadjudceare licitatia se va 
relua la data de 27.07.2017 orele 
14.00 respectiv 10.08.2017 orele 
14.00 in aceleasi conditii.Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora 
licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini in suma de 50 lei. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala 
Drobeta Turnu Severin, sub nr.RO-
54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege.Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email:office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l S.C. Vanbet S.R.L., cu sediul in 
localitatea Salcioara, comuna 
Banca, judetul Vaslui, organizeaza 
in data de 12.07.2017 concurs de 
oferte pentru executarea temei de 
cercetare: ,,Cercetari privind 
impactul supravegherii starii de 
sanatate a regiunii acropodiale, la 
ovine si caprine, asupra perfor-
mantelor obtinute in productia 
animala". Ofertele se depun la 
sediul societatii sau se trimit pe 
adresa de email bogosfanel@
vanbet.ro, pana la data de 
08.07.2017.

l Anunț de licitație privind conce-
sionarea prin licitație publică a 
Taberelor şcolare Cerbul şi Vână-
torul: 1.Informații generale privind 
concedentul: Consiliul Județean 
Dâmbovița  cu sediul în Târgovişte, 
Piața Tricolorului nr.1, cod fiscal 
4280205, telefon 0245/207600, fax 
0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.
ro, organizează licitație publică 
pentru concesionarea prin licitație 
publică a Taberelor şcolare Cerbul 
şi Vânătorul. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunurilor care urmează să fie 
concesionate: 2.1.Teren  în supra-
față 12.927 mp şi construcții în 
suprafață construită de 1.611 mp, 
Tabăra şcolară Cerbul, situate în 
comuna Moroeni, județul Dâmbo-
vița. 2.2.Teren  în suprafață 9.965 
mp şi construcții în suprafață 
construită de 1.140 mp, Tabăra 
şcolară Vânătorul, situate în 
comuna Moroeni, județul Dâmbo-
vița. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire:Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitare, de la 
sediul Consiliului Județean 
Dâmbovița, Direcția adminis-
trarea patrimoniului, etaj VII, 
camera 128. 3.2.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea 
unui exemplar din documentația 
de atribuire, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr.54/2006: Costul documen-
tației de atribuire este de 300 lei şi 
se achită numerar la casieria 
Consiliului Județean Dâmbovița, 
sau prin virament în contul 
RO15TREZ2715006XXX000252, 
beneficiar Consiliul Județean 
Dâmbovița ,  CUI 4280205. 
3.3.Valoarea garanției de partici-
pare: 3.400 lei. 3.4.Redevența 
minimă pentru primul an de 
concesiune: 68.056,11 lei. 3.5.Data 
– limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 20.07.2017, ora 1100. 
Răspunsul la clarificările solicitate 
va fi formulat într-o perioadă care 
nu trebuie să depăşească 2 zile 
lucrătoare de la primirea acesto-
ra.4.Informații privind ofertele:4.1.
Data – limită de depunere a 
ofertelor: 24.07.2017, ora 1100. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Consiliului 
Județean Dâmbovița, parter, 
camera 24 şi vor respecta prevede-
rile pct.4 din documentația de 
atribuire.4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar.5.Data, ora şi 
locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 25.07.2017, ora 1100, 
Consiliul Județean Dâmbovița, 
Piața Tricolorului nr.1, Sala Vlad 
Ţepeş, parter. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Dâmbovița – Secția Contencios 
Administrativ din Târgovişte, 
Calea Bucureşti, nr.3, telefon 
0245/612334, fax 0245/216622. 7.
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării în ziare la 
nivel naţional şi local şi Monitorul 
Oficial al României Partea a VI-a: 
03.07.2017. 8.Informații suplimen-
tare se pot obține la telefon: 
0245/207627, persoană de contact 
Popescu Eugen.

l Comuna  Miroslava, jud. Iaşi, 
organizează licitație publică 
deschisă pentru:-Concesionare 
teren în suprafață de 3.917m.p., 
T14 în data de 11.07.2017, orele 

12,00. Prețul minim de pornire al 
licitației publice deschise este de 
0,88 euro/mp/an. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
11.07.2017, orele 10,00.-Caietul de 
sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l Comuna Miroslava, jud. Iaşi, 
organizează licitație publică 
deschisă:-În data de 12.06.2017, 
orele 10,00 pentru concesionare 
teren construire locuințe tineri şi 
specialişti situat în T78,T74,T75  
-64 loturi. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 11.07.2017, 
orele 16,00.-În data de 24.07.2017 
orele 10,00 pentru concesionare 
spațiu în suprafață de 17,94m.p. 
situat în imobil şcoala Valea 
Adâncă pentru desfăşurare 
diverse  act ivi tăț i /  prestări 
servicii. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 21.07.2017, orele 
13,30. Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iaşi. 
Costul caietului de sarcini este de 
50 lei.

l Penitenciarul Bacău organi-
zează la sediul din str.G-ral Ştefan 
Guşe, nr.3, licitaţie publică cu 
strigare, în data de 12.07.2017, ora 
12.00, pentru închirierea unui 
spaţiu de 17,10mp, destinat 
comercializării produselor alimen-
tare şi nealimentare. Preţul minim 
de pornire este 400Lei/mp, pasul 
de licitare este 10Lei, iar garanţia 
de participare este 1.640Lei. 
Pentru informaţii suplimentare la 
sediul unităţii, e-mail: marius.
s a n d u @ a n p . g o v . r o  s a u 
tel.0234.520.852, int.115.

PIERDERI  
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Margeyn Com SRL 
cu sediul in Municipiul Craiova, 
Cart. Craiovita Noua Bl. 162D, Sc. 
1 ,  A p .  1 0 ,  J u d e t u l  D o l j , 
J16/2968/1994, CUI 6439936, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Blue  Bar SRL cu 
sediul in Municipiul Craiova, Str. 
V.G. Paleolog Nr. 2, Bl. 52B1, Sc. 2, 
A p .  1 2 ,  J u d e t u l  D o l j , 
J16/2255/2007, CUI 22798168, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l SC Media Consult SRL, cu 
sediul in Bucuresti, sector 3, Str. 
Ctin Brancoveanu nr. 9, CUI 
15841281, J40/14182/2003, pierdut 
Certificat Inregistrare ONRC. 

l Pierdut Certificat de Pregatire 
Profesionala a conducatorului auto 
nr.  A00235354R, eliberata de ARR 
pt. Ciuma Adrian-Lucian.Il declar 
nul.

l Firma Anne&Bogda SRL 
declară pierdute certificatul 
constatator al sediului social emis 
la data de 25.11.2014 şi certificatul 
pentru punctul de lucru. Se declară 
nule.  

l Pierdut contract de vanzare- 
cumparare 208/I/1976 pe numele 
Dogariu Gabriela si Dogariu 
Gheorghe. Il declar nul. 

publicitate


