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OFERTE SERVICIU
l SC din Bucureşti, sectorul 1, 
angajază lăcătuş mecanic. Tel: 
0722580090.

Agenţie de turism on-line anga-
jează agenţi de turism cu expe-
rienţă, cunoscători limba 
engleză, e-mail: emma_hartt@
yahoo.com.

l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de inspector de specialitate 
gr.II, conform HG (A) 286/2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2, şi 
constă în: -proba eliminatorie cunoş-
tințe calculator -în data de 
26.05.2017, ora 11.00; -proba scrisă 
-în data de 29.05.2017, ora 11.00; 
-Interviul - în data de 31.05.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
-condițiile generale prevăzute de 
legislația în vigoare pentru ocuparea 
unui post vacant; -studii superioare 
economice/tehnice/juridice, absolvite 
cu diplomă de licență; -vechime în 
specialitate de minim 2 ani; 
-vechime în muncă de minim 5 ani; 
-cunoştinţe de calculator avansate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 18.05.2017, ora 13.00, la sediul 
Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2, Sibiu. 
Relaţii suplimentare la sediul Servi-
ciului Public Baia Populară Sibiu; 
persoană de contact: Andra Popa, 
telefon: 0269.214.445, e-mail: baia.
populara@sibiu.ro.

l Primăria Comunei Poroschia, cu 
sediul în localitatea Poroschia, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: muncitor 
necalificat, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 30 mai 2017, ora 11.00; 
-proba interviu în data de 31 mai 
2017, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condi-
ţii:-studii:generale;-vechime: fără 
vechime; -domiciliul în comuna 
Poroschia, judeţul Teleorman; -are 
cetăţenia română; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are capaci-
tate deplină de exerciţiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăria Comunei Poroschia. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Poroschia, 
persoană de contact: Grosu Catalina 
Roxana, telefon: 0765.523.126, fax: 
0371.521.035, e-mail: primariaporo-
schia@yahoo.com.

l Unitatea Militară 02494 Ploieşti, 
jud.Prahova, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual: Consilier 
juridic debutant (COR 261103), în 
cadrul biroului achiziții. Concursul 
se va desfăşura la sediul UM 02494 
Ploieşti, astfel: -proba scrisă se va 
desfăşura în data de 29.05.2017, 
începând cu ora 10.00; -interviul se 

va desfăşura în data de 07.06.2017, 
începând cu ora 10.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/23.03.2011, precum şi urmă-
toarele condiţii specifice: -studii 
juridice superioare, specializarea 
Drept, cu diplomă de licență; 
-nivelul de acces la informaţii clasi-
ficate este Secret de serviciu, fiind 
necesar acordul scris al persoanei 
care doreşte să candideze privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de 
securitate, în situaţia în care va fi 
declarată „admisă”; -cunoştințe de 
operare pe calculator, Microsoft 
Office, nivel bun; -abilitate nego-
ciere, spirit de inițiativă, comuni-
care, lucru în echipă; -nu sunt 
condiții de vechime. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.6 din HG 
nr.286/23.03.2011 şi se vor depune 
până la data de 19.05.2017, ora 
15.30. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul UM 02494 Ploieşti, 
strada Gheorghe Grigore Cantacu-
zino, nr.257, Prahova, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0244.582.943, 
int.148. 

l Primăria Comunei Pianu, cu 
sediul în loc.Pianu de Sus, str.Princi-
pală, nr.94, comuna Pianu, jud.Alba, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
aprobat prin HG nr.286/2011, modi-
ficat şi completat de HG nr. 
1027/2014, pentru aprobarea Regu-
lamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. 1. Denumirea postului: 
Inspector de specialitate în adminis-
traţia publică din cadrul Biroului de 
Proiecte Europene -post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor 
(cerințe): -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniile: 
economic, juridic; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se cere. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: data de 30.05.2017, 
ora 9.00, la sediul Primăriei 
Comunei Pianu; -proba de interviu: 
data de 30.05.2017, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Comunei Pianu. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 18 mai 2017, ora 15.00, 
la sediul Primăriei Comunei Pianu, 
județul Alba, la secretarul comunei 
Pianu: d-na Catargiu Cristina. Date 
contact: loc.Pianu de Sus, str.Princi-
pală, nr.94, tel.0258.761.111, inte-
rior: 12.

l În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în oraşul 
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante, respectiv Consilier, gradul 
IA, în cadrul Aparatului Permanent 
al Consiliului Local Horezu, astfel: 
Data desfăşurării concursului: 
-selecţia dosarelor: 19.05.2017; 
-proba scrisă în data de 26.05.2017, 
ora 09.00. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul Resurse Umane, 
Juridic, în perioada 05.05.2017-
18.05.2017, ora 16.00. Condiţii de 
participare la concurs consilier, 
gradul IA, nr.posturi: 1: -Nivel 
studii: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în ştiinţe juridice 
sau administrative; -vechime: minim 
6 ani vechime în specialitatea func-
ţiei. Calendarul concursului: -Depu-
n e r e a  d o s a r e l o r :  t e r m e n 
05.05.2017-18.05.2017; -Selecţia 
dosarelor: termen 19.05.2017; 
-Proba scrisă: 26.05.2017, ora 9.00; 
-Depunere contestaţii proba scrisă: 
29.05.2017; -Afişarea rezultatelor 
după contestaţii: termen 29.05.2017; 
-Interviul: 30.05.2017, ora 10.00; 
-Rezultatul final al concursului: 
termen 02.05.2017. Bibliografia de 
concurs şi actele necesare înscrierii 
la concurs se afişează la sediul insti-
tuţiei. Date de contact ale secreta-
rului comisiei: Orleanu Cristina 
Elena -Biroul Juridic, Administraţie 
locală, Resurse Umane, Salarizare, 
0250.860.190, interior: 112.

l Consiliul Judeţean Gorj organi-
zează concursul de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice de execuție vacante din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj: 1. 
Funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
principal la Compartimentul IT; 2. 
Funcția publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
superior la Compartimentul IT. 
Probele stabilite pentru organizarea 
concursului: - dată susţinere proba 
scrisă:  06 iunie 2017, ora 10:30, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj; - 
dată susţinere interviu: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs este în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv până la 
data de 17 mai 2017. Dosarele de 
concurs vor conţine în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 

de participare şi condiţiile de desfă-
şurare a concursului de recrutare, 
bibliografia de concurs, informaţii 
suplimentare privind documentele 
necesare dosarului de concurs sunt 
afişate la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj şi pe site-ul propriu www.
cjgorj.ro (secţiunea Cariere). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Servi-
ciul resurse umane, managementul 
funcţiei publice, IT - Consiliul Jude-
ţean Gorj, camerele: 251/241, 
telefon: 0253/212016, interior 
251/241.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu 
sediul în, B-dul Gheorghe Magheru 
nr 31, Bucureşti, Sector 1, scoate la 
concurs, în data de  08.06.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul minis-
terului, următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesional 
superior–Serviciul Economico-Fi-
nanciar.Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental de ştiințe economice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul Ministerul Apelor şi 
Pădurilor. 

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu 
sediul în, B-dul Gheorghe Magheru 
nr 31, Bucureşti, Sector 1, scoate la 
concurs, în data de  06.06.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul minis-
terului, următoarele posturi vacante: 
Consilier clasa I, grad profesional 
superior – Direcția Păduri şi Dezvol-
tare Forestieră–Compartiment 
Dezvoltare Forestieră. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţi-
ilor 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 domeniul silvicultura; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate, 
apt pentru deplasări ocazionale; 
Consilier clasa I, grad profesional 
debutant – Direcția Păduri şi 
Dezvoltare Forestieră-Comparti-
ment Sprijin Proprietari de Păduri. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici (r2), 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacan-
te:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul silvicultura; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate, apt pentru deplasări 
ocazionale;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul Ministerul 
Apelor şi Pădurilor. 

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu 
sediul în, B-dul Gheorghe Magheru 
nr 31, Bucureşti, Sector 1, scoate la 
concurs, în data de  08.06.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul minis-
terului, următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesional 
principal-Direcția de Comunicare şi 
Resurse Umane, Compartiment IT. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici (r2), 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; Condiţii specifice de partici-
pare 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 urmatoarele ramuri de ştiință: 
informatică sau ingineria sistemelor, 
calculatoare şi tehnologia informa-
ției sau ştiințe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; Cunoştinţe IT, administrare 
rețele-nivel avansat;Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul Ministerul 
Apelor şi Pădurilor. 

l Penitenciarul Bucureşti–Jilava 
organizează concurs pentru 
ocuparea din sursă externă a urmă-
toarelor posture vacante: -2 posturi 
asistent medical (stomatologie), -1 
post asistent medical (igienă). Dosa-
rele de candidat se depun la sediul 
Penitenciarului Bucureşti-Jilava, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului. Taxa de 
participare la concurs este de 85 de 
lei. Informații suplimentare se pot 
obține de la sediul Penitenciarului 
B u c u r e ş t i - J i l a v a ,  t e l e f o n : 
021.457.01.82, int.149 şi accesând 
site-urile www.anp.gov.ro/web/peni-
tenciarul-bucuresti-jilava/ şi www.
anp.gov.ro, Secțiunea Carieră – 
Concursuri din sursă externă.

l Penitenciarul Arad organizează 
concurs pentru ocuparea 1(unui) 
post vacant de agent -asistent 
medical (medicină dentară), la Peni-
tenciarul Arad. Înscrierile la concurs 
se fac la sediul Penitenciarului 
Arad, Calea 6 Vânători, FN, Arad 
până la data de 24.05.2017, inclusiv. 
Relații suplimentare se pot obține de 
pe site-ul Penitenciarului Arad 
http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-arad/carieră şi de pe  site-ul 
Administratiei Nationale a Peniten-
ciarelor, secțiunea “Carieră - 
Concursuri din sursă externă“ sau 
la sediul Penitenciarului Arad 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Ingri & 

Crin Trading SRL - Lerești, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară transport bușteni Volvo FH 12, nr. înmatriculare AG-

01-GIT, an fabricație 2001. Valoare [Ron, fără TVA]: 101.700 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 25/05/2017. Licitația va avea loc în data de 26/05/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SC Ingri & Crin Trading SRL, sat Voinești, 

com. Lerești, nr. 455, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 

0248.510098.
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-Biroul Resurse umane si formare 
profesională, telefon 0257.212 661; 
0257.212.663.

l Consiliul Național al Audiovizua-
lului organizează la sediul său din 
București, Bd. Libertății, nr. 14, 
sector 5, concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale temporar 
vacanta de: șofer, treapta profesio-
nală I - 1 post, pe perioadă determi-
nată, din cadrul Compartimentului 
Auto - Direcția Secretariat General. 
Condițiile specifice de participare la 
concurs: vechime în specialitate: 
minimum 3 ani; permis de condu-
cere: categoria B; cunoștințe minime 
de mecanică auto. Date de desfășu-
rare a concursului: 19 mai 2017, 
proba practică, ora 10.00; 25 mai 
2017, interviul, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor depune 
la sediul Consiliului Național al 
Audiovizualului, până la data de 10 
mai 2017, inclusiv, ora 17.00 și 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Condițiile generale de participare la 
concurs, conținutul dosarului de 
concurs și bibliografia se afișează la 
sediul și pe site-ul Consiliului Nați-
onal al Audiovizualului, www.cna.
ro, precum si pe portalul www.
posturi.gov.ro. Relații suplimentare 
se pot obține la Biroul Resurse 
Umane, Protecția Muncii și Arhivă, 
persoană de contact Lacaru Elena 
L i l i a n a - c o n s i l i e r,  t e l e f o n : 
021.305.53.45 si pe site-ul CNA: 
www.cna.ro.

l Institutul Naţional de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
București, B-dul Aviatorilor, nr.34-
36, sector 1, în conformitate cu 
Ordinul Ministerului Sănătății 
869/2015, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi temporar vacante: -1 (un) 
post medic specialist în specialitatea 
obstetrică-ginecologie -perioadă 
determinată în cadrul Ambulato-
rului integrat -Cabinet Ginecologie 
-până la revenirea titularului 
postului. Concursul se va desfășura 
la sediul unităţii în B-dul Aviato-
rilor, nr.34-36, conform calendarului 
următor: -24 mai 2017, ora 10.30, la 
sediul unităţii, în B-dul Aviatorilor, 
nr.34-36, proba scrisă; -data și ora 
probei practice/clinice va fi anunțată 

ulterior. Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor la concurs: 
15.05.2017, ora 14.00. Relaţii supli-
mentare: Serviciul RUNOS, 
tel.021.317.20.41, int.258.   

l Academia Română - Filiala Iași  
cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
temporar vacant, conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
Economist gradul I (S), - din cadrul 
Biroului  Financiar – Contabilitate, 
½ normă, perioadă determinată. 
Concursul va consta în două probe: 
proba scrisă în data de 06.06.2017, 
ora 10.00, și interviul în data de 
08.06.2017, ora 10.00. Condiţii: 
studii superioare de specialitate, 
economice., vechime minim 4 ani de 
ocupare a unui post în condiţiile 
deţinerii unei diplome de absolvire 
studii superioare de specialitate, 
economice, abilităţi de utilizare a 
calculatorului. Termenul de depu-
nere a dosarelor este 11.05.2017, ora 
10.00.Relaţii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, 
Salarizare și la sediul Filialei.

l Primăria comunei Victoria, 
județul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier, gradul 
profesional asistent, din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei Victoria,  județul Iași. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Victoria, județul 
Iași. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 alin.(1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008.Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei comunei 
Victoria în data de 06.06.2017  
(proba scrisă) ora 09,00, iar inter-
viul, va avea loc, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise.Conditii generale:Candidatii 
trebuie sa îndeplineasca conditiile 
prevazute de art.54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicata (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare.Conditii specifice;pregătirea de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
inginerie civilă, cu una dintre speci-
alizările: inginerie civilă; construcţii 
civile, industriale și agricole; ingi-
nerie urbană și dezvoltare regională; 
căi ferate, drumuri și poduri; 
vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice: 
minim un an.Relații suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Victoria, 
telefon – fax 0232.295120.  

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, scoate la concurs 
posturile contractuale vacante: 
consilier, clasa I, gradul I– Compar-
timent Programe și Proiecte– Casa 
de Cultură Mihai Eminescu, studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă; -vechime 
în muncă: minim 6 ani; consilier, 
clasa I, gradul II– Compartiment 
Contabilitate– Casa de Cultură 
Mihai Eminescu, studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime în 
muncă: minim 3 ani; referent, 
treapta III, debutant– Comparti-
ment financiar– Serviciul Buget- 
Finanţe Contabilitate -studii liceale, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
șofer, treapta I, din cadrul Servi-
ciului Gospodărire, Întreţinere, 
Reparaţii și de Deservire– Compar-
timentul Administrativ -vechime în 
muncă: minim 6 ani.Data limită 
depunere dosare: 18.05.2017 orele 
14:00, la sediul Primăriei Oraș 
Bragadiru.Concursul începe în data 
de: 26.05.2017 orele 10:00– proba 
scrisă, 30.05.2017 orele 10.00- inter-
viul, și se desfășoară la sediul 
Primăriei Oraș Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Anunţul, bibliografia și tema-
tica de concurs se află afișate la 
avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Oraș Bragadiru sau 
la telefon 021/4480795, interior 113.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
București organizează următoarele 
concursuri pentru ocuparea unor 
posturi vacante de personal civil 
contractual, conform H.G. nr. 
286/2011, astfel: -19 posturi de asis-
tent medical –medicină generală, pe 
perioadă nedeterminată, conform 

H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –postliceale; diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea medicină generală; 
diplomă de bacalaureat; certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R. –speci-
alitatea medicină generală, avizat și 
valabil la data concursului. Certifi-
catul va fi însoţit de avizul anual 
(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical genera-
list) sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoa-
nelor care nu exercită profesia de 
asistent medical generalist); nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum și acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; condiţii 
de vechime: minim 6 luni vechime ca 
asistent medical –medicină generală 
și să nu deţină gradul profesional de 
asistent medical  principal . 
Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă –26.05.2017 ora 09.00, 
proba practică –06. -07.06.2017 ora 
09.00, interviu –13.- 14.06.2017 ora 
09.00 la sediul Spitalului Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 08. -19.05.2017. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” și la șeful 
secţiei resurse umane și învăţământ 
din S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” 
cu sediul în București, Str. Mircea 
Vulcănescu nr. 88, sector 1 –telefon 
021.319.30.51 –61 interior 159. -11 
posturi de asistent medical principal 
–medicină generală, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice: 
nivel de studii –postliceale; diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea medicină generală, 
c e r t i f i c a t  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R. –medicină gene-
rală, avizat și valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
adeverinţa pentru participare la 
c o n c u r s ,  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoa-
nelor care nu exercită profesia de 
asistent medical); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum și 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-

cate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: minim 
5 ani vechime ca asistent medical –
medicină generală și să deţină 
gradul profesional de asistent 
medical principal. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă 
–26.05.2017 ora 09.00, probă prac-
tică –06. -07.06.2017, interviu –13. 
-14.06.2017 ora 09.00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 08. 
-19.05.2017. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” și la Biroul Personal Civil 
Contractual din S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în București, 
Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 
1 –telefon 021.319.30.51 –61 interior 
142, 440. -1 post de asistent medical 
principal –medicină generală, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice: nivel de studii –postliceale; 
diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. nr. 
797/1997, în specialitatea medicină 
generală, certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R. –medicină gene-
rală, avizat și valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
adeverinţa pentru participare la 
c o n c u r s ,  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul persoa-
nelor care nu exercită profesia de 
asistent medical); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum și 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: minim 
5 ani vechime ca asistent medical– 
medicină generală și să deţină 
gradul profesional de asistent 
medical principal. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă 
–26.05.2017 ora 09.00, interviu 
–06.06.2017 ora 09.00 la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 08.05-
19.05.2017. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” și la Biroul Personal Civil 
Contractual din S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în București, 
Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 
1– telefon 021.319.30.51– 61 interior 
159. -5 posturi de brancardier, 
conform H.G. nr. 286/2011. Condiţii 

specifice: nivel de studii– minim 
generale; act doveditor de absolvire a 
studiilor; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum și acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: nu e cazul. 
Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă – 26.05.2017 ora 09.00, 
interviu– 06.06.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
08.05-19.05.2017. Relaţii suplimen-
tare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” și la șeful Servi-
ciului resurse umane din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 
88, sector 1– telefon 021.319.30.51 
–61 interior 138.

CITAȚII  
l Doamna Sora Iuliana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în satul Glodu, 
comuna Leordești, jud. Argeș este 
citată în dosar nr. 15311/193/2016 
aflat pe rolul Judecătoriei Botoșani, 
în calitate de pârâtă, la termenul de 
judecată din data de 29 mai 2017. 
Obiectul acţiunii: constatarea drep-
tului de proprietate pentru supra-
faţa de 3915,82 mp din Botoșani, 
acţiune formulată de reclamanta 
Muraru Mărioara.

l Se citează Pasăre Tatiana la Jude-
cătoria Slobozia, judeţul Ialomiţa, 
pentru termenul din 16.05.2017, în 
dosarul 3721/312/2015, reclamant 
fiind Danciu Gabriel, obiect contes-
taţie la executare.

l Se citează Chiciu Daniela 
Ramona CNP 2760601054698 cu 
ultimul domiciliu cunoscut la adresa 
din Nojorid, str. Carol I, nr.32R, jud. 
Bihor, la Judecatoria Oradea pe 
data de 26.05.2017, Camera 8, ora 
08:30, complet C7, în calitate de 
pârât în dosarul nr.14113/271/2016, 
în contradictoriu cu reclamanta 
societatea Gaminvest SRL în cali-
tate de reclamant, cauza având 
obiect pretenţii .  Cu menţi-
unea “personal la interogatoriu.”

l Numitul Cărbune Damaschin 
Ovidiu, cu domiciliul în Craiova, 
bld.Oltenia, nr.59, bl.61B, ap.7, sc.1, 
este chemat la Judecătoria Craiova 

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

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

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Licitația a- I-a. În temeiul art. 

250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23.05. 2017, ora 10.00, la sediul S.F.O. Bolintin 

Vale din orasul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație 

publică deschisă, următorul bun mobil, proprietatea debitoului Petre Ilie, cu domiciliul fiscal în satul 

Trestieni, strada Deleni nr. 843, comuna Ulmi, județul Giurgiu. Denumire bunuri  mobile - descriere 

sumară: Mercedes Benz 603.6 culoare alb, an fabricație 2001, serie șasiu WDB9036621R238478, 

număr înmatriculare GR-03-GCC. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației: 11.459 lei. Bunurile 

mobile nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 

pornire a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal 

beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare 

licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 

stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 

silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Bogdan Elena, Stanciu 

Gheorghe Gigel.

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

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

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Licitația a- I-a. În temeiul art. 

250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23 mai 2017, ora 11.00, la sediul S.F.O. Bolintin 

Vale din orasul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație 

publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Gheorghe Oana, cu domiciliul 

fiscal în municipiul București, str. Aleea Săndulești nr. 5, bloc E 15, scara A, apartament 1, sector 6. 

Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Clădire C1 (construcție de locuințe) în suprafață de 75 

mp, suprafață utilă de 106,94 mp, P+1, teren aferent acesteia în suprafață de 500 mp, conform Cărții 

funciare nr. 31541, cota de 6/100 din suprafața de 972 mp - drum de servitute, număr cadastral 

31543, situate în comuna Joița, tarlaua 260/19, județul Giurgiu, detinuțe în baza Act notarial nr. 

916/29.11.2017. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației: 305.100 lei. Bunurile imobile nu sunt 

grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

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

bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în 

contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, 

deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 

română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 

române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul 

local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat 

în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Bogdan Elena, Stanciu Gheorghe Gigel.
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în calitate de pârât în contradicţie 
cu reclamanta Cărbune Ionuţa 
Manuela, în dos. nr. 13534/215/2016, 
având ca obiect divorţ cu minori, cu 
termen de judecată 25.05.2017.

DIVERSE  
l Comunicat privind plata dividen-
delor distribuite din profitul realizat 
in exercitiul financiar 2016. Ca 
urmare a Hotararii Adunarii Gene-
rale Ordinare a Actionarilor din 
data de 19.04.2017.“24 IANU-
ARIE“ S.A. anunta ca plata divi-
dendelor distribuite din profitul net 
realizat pe anul 2016 se va efectua 
dupa cum urmeaza:· Dividendul 
brut ce urmeaza a se acorda pentru 
o actiune detinuta la data de inregis-
trare este de 1,00 leu / actiune; socie-
tatea va calcula si va retine la sursa 
impozitul pe dividende in cotele 
prevazute de legislatia in vigoare la 
data platii, impozit pe care il va 
declara  s i  v ira  la  bugetul 
statului;· Actionarii indreptatiti sa 
primeasca dividendele distribuite 
din profitul net realizat in exercitiul 
financiar 2016 sunt cei inregistrati in 
registrul consolidat al actionarilor 
tinut de catre Depozitarul Central la 
data de 29.09.2017 – „Data de inre-
gistrare” aprobata de Adunarea 
Generala a Actionarilor (ex-date 
28.09.2017);· Dividendele distribuite 
din profitul realizat in exercitiul 
financiar 2016 urmeaza a se plati 
actionarilor incepand cu data de 
17.10.2017 – „Data platii”;In 
conformitate cu noile prevederi ale 
legislatiei pietei de capital, plata 
dividendelor distribuite de catre “24 
IANUARIE“ S.A. se va realiza prin 
intermediul Depozitarului Central 
si al agentului de plata selectat – 
B.R.D.- G.S.G.Modalitatile de plata 
a dividendelor sunt urmatoare-
le:I. Prin intermediul agentului de 
plată - BRD Groupe Societe Gene-
rale B-dul Ion Mihalache nr. 1-7 
sector 1 Bucuresti  tel  /fax 
3016841/3016843.A. Plati in 
numerar la ghiseele BRD- GSG , 
pentru actionarii persoane fizice, 
care nu au cont deschis la un Parti-
cipant;B. Plăţi prin virament bancar 
pentru persoane fizice şi juridice/alte 
entităţi care nu au cont deschis la 
Participant.II. Plati prin transfer 
bancar (in conturi deschise in lei la o 
banca din Romania) pentru actio-
narii persoane fizice si juridice, 

conform solicitărilor acţionarilor 
adresate direct Depozitarului 
Central.Informatii suplimentare 
privind procedura de plata a divi-
dendelor pot fi solicitate de la “24 
IANUARIE“ S.A Serv. Financiar, 
tel.0244/521956, e-mail:-Depozitarul 
Central:tel: 021.408.59.23,e-
mail: dividende@depozitarulcentral.
ro. Reamintim actionarilor faptul ca 
orice modificari de date in Registrul 
actionarilor (modificari de nume, 
domiciliu, mosteniri, etc.) se reali-
zeaza numai de catre Depozitarul 
Central S.A. – cu sediul in Bucu-
resti, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 
34-36, et. 3, 8 si 9, tel. 021.408.58.00 
– la solicitarea actionarului / 
persoanei indreptatite.

l Convocare Adunarii Generale 
Ordinara a Actionarilor SC 
Cramele Halewood SA.Presedintele 
Consiliului de Administratie, 
convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor in data de 
26/05/2017 ora 10:00, la sediul socie-
tatii din Ploiesti, Str. Gageni, Nr.92, 
pentru toti actionarii inscrisi in 
Registrul Actionarilor la data de 
23/05/2017, ca data de referinta.
Ordinea de zi:1.Prezentarea si apro-
barea situatiilor financiare pt anul 
2016.· Planul economico-financiar 
pentru anul 2016;·Raportul de 
gestiune al membrilor Consiliului de 
Administratie;2.Aprobarea buge-
tului de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2017;3.Diverse.

l Subscrisa Dinu Urse şi Asociații 
SPRL, în calitate de administrator 
judiciar al SC TBNI SA, CUI 
6647627, J40/27076/1994, conform 
Încheierii de şedință din data de 
07.04.2004, pronunțată în dosarul 
1150/3/2003 de către Tribunalul 
Bucureşti, Secția a-VII-a Civilă, 
invită toate persoanele (foşti şi 
actuali salariați) care au de încasat 
drepturi salariale restante la data 
deschiderii procedurii insolventei 
TBNI SA să se prezinte în data de 
30.05.2017 între orele 10:00-16:00 la 
sediul societății din Bucureşti, B-dul 
Bucureştii Noi nr.40, sector 1, 
pentru a le fi achitate creanțele sala-
riale în conformitate cu planul de 
reorganizare confirmat de către 
judecătorul sindic. Prezentul anunț 
se va publica în BPI şi într-un ziar 
național de largă circulație fiind 
afişat şi la sediul societății din Bucu-

reşti, B-dul Bucurețtii Noi nr.40, 
sector 1.

l Comuna Amărăştii de Sus. Judeţ 
Dolj. CIF: 5001902. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială 
Amărăştii de Sus, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.7 începând 
cu data de 09.05.2017, 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 publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Comuna Şimnicu de Sus. Judeţ 
Dolj. CIF: 4553291. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-teritorială 
Şimnicu de Sus, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.10 începând 
cu data de 09.05.2017, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Şimnicu de Sus, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Societatea MHR Solutii Reciclare 
S.R.L. titular al activităţii Colectare 
deşeuri periculoase şi nepericuloase, 
recuperarea materialelor sortate la 
adresa Bragadiru, judeţul Ilfov, str. 
Ghidiceni nr. 29 nr. Cadastral 142, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tate. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, 
Bucureşti, tel./ fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746248440 în zilele de 
luni- joi, între orele 9-13, vineri 

9-12. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

SOMAȚII  
l Somaţie: Aducem la cunoştinţa 
celor interesaţi cererea formulată de 
petenta Mustaţă Nicoliţa, având ca 
obiect constatarea dobândirii prin 
prescripţie achizitivă a dreptului de 
proprietate asupra imobilului teren 
intravilan şi casă situat în Comuna 
Racoviţa, Sat Racoviţa, jud.Timiş, 
înscris în CF nr.403864 Racoviţa, nr. 
CF vechi 408, nr. top 142,143 în 
suprafaţă de 780mp, proprietatea 
tabulară a numitului Todorescu 
Vichente în cota de 1/1 părţi 
(decedat la data de 19.10.1965) şi 
asupra imobilului teren intravilan 
situat în Comuna Racoviţa, Sat 
Racoviţa, jud.Timiş, înscris în CF 
nr.403865 Racoviţa, nr.CF vechi 
407, nr. top 144, 145 în suprafaţă de 
780mp, proprietatea tabulară a 
numitului Todorescu Simon, aceeaşi 
persoană cu Todorescu Simion în 
cota de 1/1 părţi (decedat la data de 
14.10.1918) pentru ca persoanele 
interesate să aibă posibilitatea înain-
tării opoziţiei Judecătoriei Lugoj, la 
dosarul nr.1009/252/2017, cu urmă-
torul termen de judecată la data de 
14.06.2017, instanţa trecând la 
judecarea cauzei în termen de 1 
lună de la afişarea somaţiei. Preşe-
dinte, Cozilec Alexandru Daniel, 
Grefier Copolovici Daniel Marius.

l Prin actiunea civila ce face 
obiectul dosarului civil  nr. 
203/238/2017 al Judecatoriei Gura-
hont, reclamanta Petrugan Ecateri-
na-Florica, solicita dobandirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului inscris in CF 
nr. 300325 Ignesti (CF vechi 199 
Minead) nr.top 44-45/a compus din 
teren intravilan in suprafata de 787 
mp. Imobil al carui proprietar 
tabular este Sodinca MOISA. 
Invitam pe cei interesati in data de 
23.05.2017, cam. 1, orele  9.00 la 
JUdecatoria Gurahont pentru a 
face opozitie, in caz contrar se va 
trece la judecarea cauzei.

l Se aduce la cunoştință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se află dosarul nr. 
2493/55/2017, cu termen de soluțio-

nare la data de 09 iunie 2017, având 
ca obiect cererea formulată de recla-
manta Condea Livia - Steliana, 
pentru constatarea dobândirii de 
către aceasta a dreptului de proprie-
tate cu titlu de uzucapiune, a cotei 
de 1/4 din imobilul situat în Şeitin, 
județul Arad, înscris în CF 
nr.301487 Şeitin, nr. cad 301487, 
compus din teren extravilan în 
suprafață de 50.800 mp, după 
defunctul Mitruțiu Lucian -Doru.
Persoanele interesate pot face 
opoziție la numărul de dosar indicat 
mai sus în termen de o lună de la 
data publicării prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul 
societății Multimedia Political 
Communication S.R.L. Bucureşti, 
Sector 2, Şos. Ştefan cel Mare nr. 
1 3 A ,  e t . 2 ,  b i r o u r i l e  3 - 7 , 
J40/11484/2000, CUI RO13591154 
convoacă în ziua de 15 mai 2017 
ora:10.00, la sediul societății, 
Adunarea Generală a Asociaților, 
pentru toți asociații societății cu 
următoarea ordine de zi: 1. Luarea 
la cunoştință a renunțării la 
mandatul de administrator al 
domnului Ştefăanescu Costin-
Radu; 2. Ratificarea actelor semnate 
de administrator Ştefănescu Costin-
Radu de la data expirării manda-
tului până la data AGA; 3.Numirea 
unui nou administrator; 4.Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rului Ştefănescu Costin-Radu; 5. 
Aprobarea Bilanțului contabil 
pentru 2016; 6.Ratificare prelungire 
sediu social Multimedia Political 
Communication SRL; 7.Diverse. În 
cazul în care Adunarea Generală nu 
va putea lua o hotărâre valabilă din 
cauza neîntrunirii majorității cerute, 
Adunarea Generală reconvocată va 
avea loc în data de 16 mai 2017, ora 
10:00, cu aceeaşi ordine de zi, la 
aceeaşi adresă. Administrator Ştefă-
nescu Costin-Radu.

LICITAȚII
l Consiliul Local al Comunei 
Gropeni, cu sediul in comuna 
Gropeni, judeţul Brăila, str. M. 
Eminescu, nr. 2, telefon/fax 0239-
639944, CUI 4874755, organizează 

licitaţie publică deschisă cu striga-
re:-in vederea Constituirii unui 
drept de superficie cu titlu oneros, 
imobilului teren intravilan, cate-
goria de folosinţă curţi-construcţii, 
in suprafaţă de 500 mp, situat in T. 
107, P. 115, lot 6/2 care aparţine 
domeniului privat al Comunei 
Gropeni, judeţul Brăila ;-in vederea 
Constituirii unui drept de superficie 
cu titlu oneros, imobilului teren 
intravilan, categoria de folosinţă 
curţi-construcţii, in suprafaţa de 193 
mp, situat in T. 107, P. 67/2, care 
aparţine domeniului privat al 
Comunei Gropeni, judeţul Brai-
la„;-in vederea vânzării terenului 
intravilan/curţi construcţii in supra-
faţă de 1.182 m.p. aparţinând 
domeniului privat al Comunei 
Gropeni, Judeţul Brăila, situat in T. 
89, P. 379/2, lot 1, Str. Liviu 
Rebreanu nr. 1. Inscrierea la licitaţie 
se face până cel târziu in data de 
24.05.2017, orele 15,30. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Gropeni, judeţul Brăila, in 
data de 25 mai  2017, orele 8,30. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon  0239/639944 sau la sediul 
Primăriei comunei Gropeni, Str. 
Mihai Eminescu nr. 2, judeţul 
Brăila, Compartimentul Urbanism 
– persoană de contact dna. Girip 
Elena.

l Primăria comunei Breaza, judeţul 
Suceava, anunţă organizarea proce-
durii de licitaţie publică, privind 
concesionarea trupului de păşune 
comunală în suprafată totală de 
3,00 ha, teren păşune, situat pe 
trupul de păşune Dadu-Başca-Mă-
năila. Cererea de înscriere împreună 
cu documentele de calificare, vor fi 
depuse la registratura Primăriei 
comunei Breaza, în plic sigilat, până 
la data de 23 mai, orele 16:00. Data 
deschiderii licitaţiei publice: 24 mai 
2017, orele 09:00. Caietul de sarcini, 
precum şi orice alte informaţii le 
puteţi solicita la sediul autorităţii 
contractante, respectiv Primăria 
comunei Breaza, judeţul Suceava, 
tel/fax. 0230-574806, e-mail: prima-
riabreazasv@yahoo.com.

l În urma Hotărârii  adoptată în 
data 28.04.2017 de către Consiliul 
Local al Comunei Berevoeşti,  în 

ANUNȚURI

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. 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 23, luna mai, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Vancon Utilaje SRL, licitația a-I -a. Denumirea bunului mobil. Descriere 

sumară: Foreză orizontală Grundomat 180. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul: nu este cazul. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 17.362 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: 

-. 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 Caimacanu Daniel.

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. 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 22, luna mai, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Vancon Utilaje SRL, licitația a-II-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. Autoturism Dacia SD KSDEK 

Logan, serie șasiu UU1KSDEKJ37768834, an fabricație 2007, sursa de energie motorină, capacitate 

cilindrică 1461 cm, cutie de viteză manuală, număr kilometri parcurși 145.000, nu este cazul, 9.037 

lei, 19%; Autoturism Dacia LSDAA Logan, serie șasiu UU1LSDAAH35838965, an fabricație 2006, 

sursa de energie benzină, capacitate cilindrică 1390 cm, cutie de viteză manuală, număr kilometri 

parcurși 142.000, nu este cazul, 7.029 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: 

-. 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 Caimacanu Daniel.
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data de 23.05.2017, ora 9.00, la 
sediul Primăriei din comuna Bere-
voeşti, sat Berevoeşti, strada Princi-
pală, nr. 773, va fi organizată licitaţie 
publică prin depunerea ofertelor în 
plic sigilat a suprafeţei totale de 140 
ha păşune a lpine  muntele 
Obârşa  din domneiul public al 
comunei Berevoeşti.Documen-
taţia necesară  participării  la lici-
taţie, se poate obţine începând cu 
data de 05.05.2017 până pe data de 
08.05.2017 între orele 09:00-13:00 de 
la sediul Primăriei Berevoeşti. 
Pentru informaţii suplimentare vă 
rugăm să ne contactaţi la nr. de tel/
fax 0248/572 030.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al SCR 
Best Construct SRL desemnat prin 
hotărârea din data de 27.09.2016, 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
32668/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunului mobil 
aflat in proprietatea SCR Best 
Construct SRL, constand in autotu-
rism Chevrolet Kalos, an fabricatie 
2005, combustibil Benzină, capaci-
tate cilindrica 1399 cm3, putere 69 
kw, culoare roşu, 68172 kilometri, 
stare tehnica bună, in valoare totala 
de 1.530 euro exclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in 
data de 15.05.2017 ora 14.00, prin 
licitatie publica. In cazul in care 
bunului nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 4 (patru) licitatii sapta-
manale, în datele de 22.05.2017, 
29.05.2017, 12.06.2017 şi 19.06.2017, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 

Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
tatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidatorului 
judiciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al SCR 
Best Construct SRL desemnat prin 
hotărârea din data de 27.09.2016, 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
32668/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunului mobil 
aflat in proprietatea SCR Best 
Construct SRL, constand in autotu-
rism Renault Fluence Berlina, an 
fabricatie 2012, combustibil Moto-
rina, capacitate cilindrica 1461 cm3, 
putere 81 kw, culoare ALB, 117368 
kilometri, stare tehnica satisfăcă-
toare, in valoare totala de 3.870 euro 
exclusiv TVA. Vanzarea bunului 
mobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 12.05.2017 
ora 14.00, prin licitatie publica. In 
cazul in care bunului nu se va adju-
deca la termenul de licitatie stabilit, 
se vor organiza alte 4 (patru) licitatii 
saptamanale ,  în  date le  de 
19.05.2017, 26.05.2017, 09.06.2017 şi 
16.06.2017, la aceeasi ora, in acelasi 

loc si in aceleasi conditii.Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
tatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidatorului 
judiciar sau prin virament bancar. 
Costul unui caiet de sarcini este de 
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Primăria comunei Breaza, judeţul 
Suceava, anunţă organizarea proce-
durii de licitaţie publică, pentru 
pajiştile permanente si alte categorii 
de terenuri agricole aflate în propri-
etatea Consiliului local Breaza. 
Cererea de înscriere împreună cu 
documentele de calificare, vor fi 
depuse la registratura Primăriei 
comunei Breaza, până la data de 23 
mai 2017, orele 15:00. Data deschi-
derii licitaţiei publice: 24 mai 2017, 
orele 10:00. Caietul de sarcini, 
precum şi orice alte informaţii le 
puteţi solicita la sediul autorităţii 
contractante, respectiv Primăria 
comunei Breaza, judeţul Suceava, 
tel/fax. 0230-574806, e-mail: prima-
riabreazasv@yahoo.com. Primăria 
comunei Breaza, judeţul Suceava, 
anunţă organizarea procedurii de 
licitaţie publică, privind concesio-
narea trupului de păşune comunală 
în suprafată totală de 3,00 ha, teren 
păşune, situat pe trupul de păşune 
Dadu-Başca-Mănăila.Cererea de 

înscriere împreună cu documentele 
de calificare, vor fi depuse la regis-
tratura Primăriei comunei Breaza, 
în plic sigilat, până la data de 23 
mai, orele 16:00. Data deschiderii 
licitaţiei publice: 24 mai 2017, orele 
09:00. Caietul de sarcini, precum şi 
orice alte informaţii le puteţi solicita 
la sediul autorităţii contractante, 
respectiv Primăria comunei Breaza, 
judeţul Suceava, tel/fax. 0230-
574806, e-mail: primariabreazasv@
yahoo.com.

l Debitorul SC PSV Industries SA 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1. Autotu-
rism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire l icitație 
-3.127,00Lei exclusiv TVA; 2. Auto-
turism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire l icitație 
-2.680,00Lei exclusiv TVA; 3.Auto-
turism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire l icitație 
-2.680,00Lei exclusiv TVA; 4.Auto-
turism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire l icitație 
-2680,00Lei exclusiv TVA; 5.Autotu-
rism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire l icitație 
-2.903,50Lei exclusiv TVA; 6.Auto-
turism Daewoo Cielo, an fabricație 
2007, preț pornire licitație -2.680,00 
Lei exclusiv TVA; 7.Autoutilitara 
Dacia Double Cab. 1.9D, an fabri-
cație 2005, preț pornire licitație 
-1.563,50 Lei exclusiv TVA; 8.
Mijloace fixe, obiecte de inventar şi 
stoc de marfă, aparținând SC PSV 
Industries SA în valoare de 
88.174,62 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru auto-
vehicule, mijloace fixe, obiecte de 
inventar şi stoc de marfă, aparți-
nând SC PSV INDUSTRIES SA 
reprezintă 50% din valoarea de 
piață inclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO69BFER140000006862RO01 
deschis la Banca Comecială Fero-
viară SA până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autovehicule, 
mijloace fixe, obiecte de inventar şi 
stoc de marfă prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 
10.05.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații 
vor fi în data de 17.05.2017; 
24.05.2017; 31.05.2017; 07.06.2017, 
ora 10.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr.44A, 
Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.Pentru relații suplimen-
tare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l În ziua de 22.05.2017, ora 11.00, 
Primăria Comunei Moldoviţa orga-
nizează  licitaţie publică pentru 
închiriere terenuri din domeniul 
privat al comunei Moldoviţa. În caz 
de neadjudecare, licitația se va 
repeta în fiecare zi de luni a săptă-
mânii, până la finalizarea procedurii 
de închiriere a tuturor trupurilor de 
teren. Ofertele se pot depune până 
pe data de 19.05.2017, ora 11.00. 
Relaţii la sediul Primăriei -Biroul de 
urbanism -telefon: 0230.336.190. 

1.Denumirea, adresa, numărul de 
fax, adresa de e-mail ale autorităţii 
contractante şi ale biroului de la 
care se pot obţine, după caz, infor-
maţii suplimentare: Unitatea 
Administrativ-Teritorială Oraşul 
Cugir, județul Alba, localitatea 
Cugir, cod: 515600, str. I.L. Cara-
giale, nr.1, telefon: 0258.751.001, 
fax :  0258 .755 .394 ,  e -mai l : 
primaria@primariacugir.ro. 2. 
Hotărârea privind stabilirea moda-
lităţii de gestiune: -HCL Cugir, 
nr.82 din 28 aprilie 2017, privind 
aprobarea delegării Serviciului de 
transport public local în oraşul 
Cugir; -Ordinul nr.263 din 6 decem-
brie 2007, privind aprobarea 
Normelor-cadru privind modali-
tatea de atribuire a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de 
transport public local. 3.Aria terito-
rială, trasee, grup de trasee: Aria 
teritorială a Unității Administra-
tiv-Teritoriale Oraşul Cugir. 
Traseele pe care se prestează servi-
ciul sunt: Traseul Cugir interior 
-lungime traseu -6 km; Traseul 
Cugir-Vinerea -lungime traseu -9 
km. 4.Serviciul /activitatea care 
urmează să fie prestat/prestată /
furnizat/ furnizată /detaliat /deta-
liată pe activităţi: Delegarea de 
gestiune a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse 
regulate în oraşul Cugir. 5.Durata 
contractului de delegare a gestiunii: 
3 ani de la data semnării contrac-
tului. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi de fax şi 
adresa de e-mail ale biroului/ 
persoanei de la care se poate soli-
cita documentaţia de delegare, 
precum şi modalităţile de obţinere 
a documentaţiei: Unitatea Admi-
nistrativ-Teritorială Oraş Cugir, 
Biroul Administrarea domeniului 
public şi privat, localitatea Cugir, 
județul Alba, cod: 515600, str. I.L. 
C a r a g i a l e ,  n r. 1 ,  t e l e f o n : 
0258.751.001, interior: 109, fax: 
0258.755.394, e-mail: primaria@
primariacugir.ro, persoană de 
contact: Stanciu Aurelian. Docu-
mentația de atribuire a delegării se 
pune la dispoziția oricărei persoane 
interesate care a înaintat o solici-
tare -scrisoare de intenție, în mod 
gratuit, în una dintre următoarele 
modalități: a)direct, nerestricționat, 
pe site-ul propriu, la adresa: http://
www.primariacugir.ro/portal/
Cugir/portal.nsf/
AllByUNID/00000DBE? OpenDo-
cument -documentaţie licitaţie 
transport public local 2017; b)pe 
suport hârtie şi/sau pe suport 
magnetic/optic prin e-mail: 
primaria@primariacugir.ro. 
Potrivit art. 24 din Ordinul nr. 263 
din 6 decembrie 2007, privind apro-
barea Normelor-cadru privind 
modalitatea de atribuire a contrac-
telor de delegare a gestiunii servici-
ilor de transport public local, orice 
persoană interesată are dreptul de 
a solicita clarificări privind docu-
mentația de atribuire cu cel puțin 
15 zile înainte de expirarea terme-
nului-limită pentru depunerea 
ofertelor. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Oraşul Cugir are 
obligația să răspundă, în mod clar, 
complet şi fără ambiguități, la orice 
clarificare solicitată, într-o perioadă 
care nu trebuie să depăşească 5 zile 
lucrătoare de la primirea unei 
astfel de solicitări. Răspunsul 
privind clarificările face parte inte-
grantă din documentația de atri-
buire a contractului şi va fi 
comunicat tuturor celor care au 
solicitat documentația de atribuire. 
7.Dacă este cazul, costul şi condi-
ţiile de plată în vederea obţinerii 
documentaţiei de delegare: Nu este 
cazul. 8.Termenul-limită de depu-
nere a ofertelor, data şi ora, adresa 

la care se depun/transmit ofertele: 
06.06.2017, ora 15.00, Primăria 
Oraşului Cugir, localitatea Cugir, 
județul Alba, str. I.L. Caragiale, 
nr.1, cod poştal: 515600. 9.Data, ora 
şi locul deschiderii ofertelor: 
07.04.2017, ora 10.00, Primăria 
Oraşului Cugir, localitatea Cugir, 
județul Alba, str. I.L. Caragiale, nr. 
1, cod poştal: 515600. 10.Dacă este 
cazul, garanţiile solicitate: Garanția 
de participare- 2.500Lei; Perioadă 
de valabilitate a garanției de parti-
cipare este de 90 de zile. 11.Durata 
de valabilitate a ofertei: Perioada 
de valabilitate a ofertei este de 90 
de zile.

l Comuna Victoria, județul Iaşi, cu 
sediul în satul Victoria, comuna 
Victoria, județul Iaşi, cod fiscal 
4540305, reprezentată de d-l Crețu 
Daniel –primar, scoate spre concesi-
onare, prin negociere directă, păşu-
nile comunale aflate în proprietatea 
publică a comunei Victoria: T7,P68- 
L1=28ha; T8, P80- L2=3ha, L3=2ha; 
T44, P372- L1=3,50ha, L2=2,50ha; 
T45, P380- L1=2,50ha, L2=18,50ha, 
L3=14,50ha; T72, P898- L1=7ha; 
T76, P1054- L5=5,70ha, L6-12,50ha; 
T76, P1057- L7=5ha; T76, P1058- 
L1=4ha, L2=6ha, L3=6ha, L4=2ha; 
T85, P1181, P1179, NR1180- 
L1=0,95ha. Pretul minim de pornire 
a licitației va fi de: 185 lei/ha/an. 
Termenul de concesiune– 7 ani. 
Relatii privind licitația, amplasa-
mentul şi caietul de sarcini se pot 
obține de la sediul Primăriei 
Victoria, satul Victoria, comuna 
Victoria, cod 707580, telefon/fax 
0232/295120, e-mail: primariavic-
toria@yahoo.com, începand cu data 
04.05.2017. Data limită de depunere 
a ofertelor: 16/05/2017, ora 14,00. 
Negocierea directă a ofertelor se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Victoria, jud. Iaşi, în data de 
17/05/2017, ora 9,00.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat de transport 
marfă seria 0339391000, pe numele 
Iancu Nicolae, eliberat de Ministerul 
Transporturilor, Autoritatea Rutieră 
Română. Se declară nul.

l Pierdut Atestat de transport 
marfă seria 0000000007049000, pe 
numele Iacu Nicolae, eliberat de 
Ministerul Transporturilor, Autori-
tatea Rutieră Română. Se declară 
nul.

l  S C  M e g a  C o s t i  Tr a n s 
SRL  declara pierdut Certificatul 
Costatator  nr. 31598/13.07.2011 si 
CUI. Se declara nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu 
eliberată de ENEL pe numele de 
Chelaru Constantin. O declar nulă.

l Declar pierdute carnet expert 
contabil nr. 44048/2013/A emis de 
CECCAR Bucureşti pe numele 
Dilţă Anca Gabriela, card sănătate 
emis de C.N.A.S. pe numele Dilţă 
Anca Gabriela, card sănătate emis 
de de C.N.A.S. pe numele Dilţă 
Robert. Se declară nule.

l Alex Games Mic S.R.L. cu sediul 
social în Bucureşti, sector 5, str. 
Lacul Orza nr. 33, C.U.I. 32472800, 
J40/14083/14.11.2013, declară pier-
dute (nule): certificatul de înregis-
trare seria B nr. 2846906, certificat 
constatator, rezoluţie şi 2 ştampile 
rotunde ale firmei.

l Pierdut autorizatie de constructie 
nr.97-Bdin 27.06.2000 emisa de 
Primaria Sector 5 si Proces Verbal 
de receptie nr. 26337 din 29.08.2001 
pe numele Lae Ion. Le declar nule.

ANUNȚURI


