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OFERTE SERVICIU
l Angajam personal bucatarie: 
procesare/curatare legume, 
personal vase, ambalare. Salariu 
avantajos, contract de munca. 
0735869001

Angajăm lăcătuş, experienţă 
min.3 ani, carnet conducere 
cat.B, domiciliu sect.6/ jud.
Ilfov. Trimiteţi CV la: frigo-
thherm@yahoo.com.

l Academia Română Filiala Iaşi, 
Institutul de Arheologie, organi-
zează în ziua de 11 iulie 2017, ora 
11.00 concurs pentru ocuparea 
postului de cercetător ştiințific 
gradul II, în domeniul Arheologie 
greco-romană, specializarea 
Numismatică antică şi medievală 
în spaţiul carpato-dunărean. 
Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs 
se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunţului în 
ziar. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretariatul insti-
tutului şi/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon: 
0332.106173/ 0332.101115.

l Școala Gimnazială, comuna 
Ghizela cu sediul în localitatea 
Ghizela, Str. Principală, nr.330, 
județul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: Șofer 
mirobuz şcolar- 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: Proba scrisă 
în data de 29.06.2017, ora 10. 
Proba interviu în data de 
30.06.2017, ora 10. Pentru partici-
parea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Absolvent liceu cu 
diploma de bacalaureat sau şcoală 
profesională. Constituie avantaj 
şcoala pentru mecanici auto sau 
echivalentă atestată cu certificat/
diplomă, - Posedă permis de 
conducere categoria „D", - Posedă 
atestat pentru transportul rutier 
de persoane, eliberat de ARR, - 
vechime minimă: 3 ani. Candi-
dații vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 
06.06-16.06.2017 la sediul Școlii 
Gimnaziale, comuna Ghizela. 
Relații suplimentare la sediul: 
Școli i  Gimnaziale comuna 
Ghizela. Persoană de contact: 
Nițu Irina, Telefon: 0256/232502. 
Fax: 0256/232502. E-mail: scoala-
ghizela@yahoo.com.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare- Dezvoltare pentru Optoelec-
tronica INOE 2000 cu sediul în 
Str. Atomiştilor, Nr.409, Oraş 
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la 
concurs: -1 post cercetător ştiin-
ţific gradul III cu contract indivi-
dual  de muncă pe durată 
nedeterminată cu program de 8 
ore/zi, cu următoarele cerinţe: 
•Studii superioare de lungă 
durată în fizică, •Diploma de 
master, specializarea Ingineria 
Mediului, •Doctorat în fizică, 
specializarea Ingineria Mediului, 
•Cunoştinţe avansate privind 
teledetecţia activă şi pasivă, 
•Cunoştinţe avansate în determi-
narea parametrilor optici şi micro-
fizici ai aerosolilor şi ai vaporilor 
de apă folosind măsurători lidar, 
•Cunoştinte avansate în determi-
narea erorilor atât în cazul măsu-
rătorilor cât şi al parametrilor 
obţinuţi prin algoritmi avansaţi de 

procesare, •Abilităţi şi experienţă 
în lucrul cu echipamente de C-D 
utilizate în măsurarea radiaţiei şi 
compuşilor atmosferici (fotome-
trie, lidar), •Cunoştinţe de optica 
atmosferei, procese la interacţia 
radiaţiei luminoase cu constitu-
enţii, •Cunoştinţe de operare PC 
(platforma Windows, Linux), 
•Cunoştinţe de programare 
(Matlab, Fortran), •Solide cunoş-
tinţe de limba engleză, •Experi-
enţă în activitatea de cercetare în 
domeniul fizicii/ meteorologice / 
inginerie sau în învăţământul 
superior- 4 ani sau vechime 
minimă în alte activităţi- 8 ani. 
Locul desfăşurării concursului: la 
sediul INOE 2000 din str. Atomiş-
tilor, Nr.409, Oraşul Măgurele, 
Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000 din str. 
Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgu-
rele, Jud. Ilfov. Relaţii la telefon: 
021/457.45.22.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcției publice de 
conducere vacante de: •Șef 
serviciu -Serviciul 2 Ordine 
Publică, Pază şi Proximitate 
-Direcția Ordine Publică. Proba 
scrisă a concursului va avea loc în 
data de 10 iulie 2017, ora 10.00, la 
sediul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală Sector 6 din  şos. 
Orhideelor nr. 2d -Sector 6. Data 
şi ora susţinerii interviului vor fi 
comunicate ulterior. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul Direc-
ţiei Generale de Poliţie Locală 
Sector 6 din şos. Orhideelor nr. 2d 
-Sector 6. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală Sector 
6 şi la numărul de telefon: 
021.413.17.38 -Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională şi 
Instruire.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Institutul de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor anunţă 
scoaterea la concurs în data de 
03.07.2017, ora 10.00 -proba scrisă 
şi interviul -care se va stabili ulte-
rior de către comisie, conform 
prevederilor legale, după perioada 
contestaţiilor, a funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de 
muncitor calificat I din cadrul 
Centrului pentru Testarea Soiu-
rilor Luduş. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului pentru 
funcţiile menţionate mai sus: 
-Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau şcoală profesi-
onală; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: -. Concursul va avea loc 
la sediul Institutului de Stat 
pentru Testarea şi Înregistrarea 
Soiurilor din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 
03.07.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului, respectiv în perioada 
08.06.2017-21.06.2017 la secre-
tarul comisiei de concurs, doamna 
Martin Mariana -consilier. Biblio-
grafia, condiţiile generale şi speci-
fice de participare precum şi 
actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul 

I.S.T.I.S. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la nr. de tel: 
021/3184380.

l Primăria Comunei Șendreni, cu 
sediul în sat Șendreni, nr.332, 
comuna Șendreni, județul Galați, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de Inspector, 
clasa I, gradul profesional asis-
tent, în cadrul compartimentului 
Contabilitate-Taxe şi Impozite. 
Concursul de recrutare constă în 3 
etape succesive, după cum 
urmează: a)selecţia dosarelor de 
înscriere, în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data expi-
rării termenului de depunere a 
dosarelor; b)proba scrisă la data 
de 13 iulie 2017, ora 10.00, la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Șendreni; c)interviul la data de 17 
iulie 2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Șendreni. Se 
pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admişi 
la etapa precedentă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Șendreni şi trebuie să conțină mod 
obligatoriu următoarele docu-
mente: a)formularul de înscriere 
care se pune la dispoziţia candida-
ţilor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Șendreni; b) copia 
actului de identitate; c) copiile 
diplomelor de studii şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări; d)copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; e) cazierul judi-
ciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeve-
rinţa care să ateste că nu a desfă-
şurat activităţi de poliţie politică. 
Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. Copiile de pe 
acte se prezintă în copii legalizate 
sau însoţite de documentele origi-
nale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de 
concurs. Cazierul judiciar poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere. În acest caz, candi-
datul declarat admis la selecţia 
dosarelor are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concur-
sului, dar nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la data la care a fost 
declarat admis în urma selecţiei 
dosarelor, sub sancţiunea neemi-
terii actului administrativ de 
numire. Condiţiile de participare 
la concursul de recrutare sunt 
următoarele: 1.candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 2.să aibă 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiin-
țelor economice; 3. să aibă 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice, respectiv minimum 1 an. 
Relaţii suplimentare la nr.de 
telefon: 0236.826.375. 

l Anunţ concurs de recrutare în 
vederea ocupării funcţiilor publice 
de execuție vacante din cadrul 
compartimentului Poliția Locală 
al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Șendreni, 
judeţul Galaţi. Concursul de 
recrutare constă în 3 etape succe-
sive, după cum urmează: a)
selecţia dosarelor de înscriere, în 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor; b)
proba scrisă la data de 12 iulie 
2017, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Șendreni; c)interviul 
la data de 14 iulie 2017, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Șendreni. Se pot prezenta la 
următoarea etapă numai candi-
daţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Dosarul de concurs va 
conţine în mod obligatoriu urmă-
toarele: a) formularul de înscriere 
care se pune la dispoziţia candida-
ţilor prin secretarul comisiei de 
concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Șendreni (Anexa 3 
conform HG nr.611/2008); b) 
copia actului de identitate; c) 
copiile diplomelor de studii şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; d) copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; e) cazierul judi-
ciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeve-
rinţa care să ateste că nu a desfă-
şurat activităţi de poliţie politică. 
Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice. Copiile de pe 
acte se prezintă în copii legalizate 
sau însoţite de documentele origi-
nale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de 
concurs. Cazierul judiciar poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere. În acest caz, candi-
datul declarat admis la selecţia 
dosarelor are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concur-
sului, dar nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la data la care a fost 
declarat admis în urma selecţiei 
dosarelor, sub sancţiunea neemi-
terii actului administrativ de 
numire. Condiţiile de participare 
la concursul de recrutare sunt 
următoarele: 1)Pentru funcția 
publică de execuție vacantă de 
Polițist local, clasa I, grad profesi-
onal principal, 1 post: a) candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 

privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată cu modifică-
rile şi completările ulterioare; b)să 
aibă studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; c)să aibă vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, 
respectiv minimum 5 (cinci) ani; 
d)cunoştințe operare calculator- 
nivel mediu; e)permis auto cate-
goria B. 2) Pentru funcția publică 
de execuție vacantă de Polițist 
local, clasa I, grad profesional 
debutant, 1 post: a) candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; b) să aibă 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; c)fără vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
funcției publice; d) cunoştințe 
operare calculator- nivel mediu; e)
permis auto categoria B. 3. Pentru 
funcția publică de execuție 
vacantă de Polițist local, clasa III, 
grad profesional debutant; 3 
posturi: a) candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; b) să aibă studii liceale, 
respectiv studii medii liceale fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; 
c)fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare funcției publice; 
d)cunoştințe operare calculator- 
nivel mediu; e)permis auto cate-
goria B. Relaţii suplimentare la 
nr.de telefon: 0236.826.375.

l Primaria Municipiului Codlea, 
jud.Brasov, anunta organizarea 
concursului pentru ocuparea unui 
post vacant, functie contractuala 
d e  e x e c u t i e  i n  p e r i o a d a 
29.06.2017-03.07.2017, la sediul 
Primariei Municipiului Codlea, 
str.Lunga nr.33, dupa cum 
urmeaza: 1.muzeograf la Serviciul 
Centru Istoric Codlea; Conditii de 
participare: Conditiile generale: 
pe care trebuie sa le indeplineasca 
un candidat la concurs sunt 
urmatoarele: 1.are cetatenia 
romana, cetatenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene; 
2.cunoaste limba romana, scris 
vorbit; 3.are varsta minima regle-
mentata de prevederile legale; 
4.are capacitate deplina de exer-
citiu; 5.are o stare de sanatate 
corespunzatoare postului pentru 
care candideaza; 6.indeplineste 
conditiile de studii sau alte 
conditii specifice potrivit cerin-
telor postului scos la concurs; 7.nu 
a fost condamnata definitiv 
pentru savarsirea unei infractiuni 
contra umanitatii, contra statului 
ori contra autoritatii, de serviciu 
sau in legatura cu serviciul, care 
impiedica infaptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de coruptie 
sau a unei infractiuni savarsite cu 
intentie, care ar face-o incompati-
bila cu exercitarea functiei, cu 
exceptia situatiei in care a inter-
venit reabilitarea. Conditii speci-
fice: Pentru postul de muzeograf: 
-studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma de licenta in 
domeniul: stiinte umaniste si arta; 
-vechime in specialitatea studiilor: 
minim 3ani; -cunostinte operare 

PC -nivel avansat; -cunostinte 
limba engleza -nivel avansat 
Concursul se va desfasura dupa 
urmatorul calendar: Conditii de 
desfasurare. Selectarea dosarelor 
de inscriere. Proba scrisa. 
Interviu/ pentru candidatii admisi 
la proba scrisa. Data 26.06.2017, 
29.06.2017, 03.07.2017 Ora 12,00, 
10,00, 10,00 Locul Primaria muni-
cipiului Codlea Primaria munici-
p i u l u i  C o d l e a  P r i m a r i a 
municipiului Codlea Data limita 
de depunere a dosarelor de parti-
cipare la concurs, la Comparti-
mentul Registratura al Primariei 
munic ip iu lu i  Codlea  es te 
22.06.2017. Informatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Prima-
riei Municipiului Codlea sau la 
telefon 0268/251650, int.122, 
Compartiment Resurse Umane

l Primăria Comunei Bozovici, cu 
sediul în comuna Bozovici, 
nr.251B, judeţul Caraş-Severin, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, consolidată 
2009, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: Numele func-
ţiei: Număr posturi: Consilier, 
funcţie publică vacantă de 
execuţie clasa I, gradul profesi-
onal principal, biroul financi-
ar-contabil, 1. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă -10 
iulie 2017, ora 10.00; -proba 
interviu -12 iulie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplil-
nească următoarele condiţii: 
-studii: superioare cu diplomă de 
licenţă sau echivalenţă -profil 
economic sau administraţie 
publică; -vechime: minim 5 ani; 
-cunoştinţe operare calculator, 
nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei din comuna Bozovici, 
nr.251B, judeţul Caraş-Severin. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Bozovici, 
nr.251B, judeţul Caraş-Severin, 
tel./fax: 0255.242.145; e-mail: p_
bozovici@yahoo.com, pers. 
contact: secretar Jurchescu Ion, 
telefon: 0720.052.448. 

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 contrac-
tuale vacante de: -casier central, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
30.06.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 03.07.2017, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: medii cu diplomă bacalau-
reat; -vechime: 5 ani în domeniu; 
-apt medical, cunoscător limba 
română, fără cazier judiciar, expe-
rienţă în lucru cu formulare regim 
special. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul 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 
l u n i  p â n ă  v i n e r i ) ,  f a x : 
0238.563.126, e-mail: piatarm-
sarat@yahoo.com
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l Primăria Comunei Răucești, cu 
sediul în localitatea Răucești, str.
Principală, nr.59, judeţul Neamț, 
organizează concurs, conform 
Legi i  nr.188/1999,  pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice vacante: -un post de 
inspector, Compartimentul Stare 
Civilă; -un post de consilier 
juridic, Compartimentul Juri-
dic-Contencios; -un post de consi-
lier, Compartimentul Achiziții 
Publice; -un post de auditor, 
C o m p a r t i m e n t u l  A u d i t . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 10 iulie 
2017, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 12 iulie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 1.
Pentru funcția de inspector, din 
cadrul Compartimentului Stare 
Civilă: a.studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă; b.vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 5 ani; c.
cunoștințe de operare PC (Micro-
soft Office: Word, Excel, Power 
Point) -nivel mediu; d.abilități în 
utilizarea mijloacelor moderne de 
comunicare (Internet, e-mail, 
fax). 2. Pentru funcția de consilier 
juridic, clasa I, gradul profesional 
principal, din cadrul Comparti-
mentului Juridic-Contencios: 
a.studii juridice universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licență; b.vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 5 ani; c. 
cunoștințe de operare PC (Micro-
soft Office: Word, Excel, Power 
Point) -nivel mediu; d.abilități în 
utilizarea mijloacelor moderne de 
comunicare (Internet, e-mail, 
fax). 3.Pentru funcția de consilier, 
clasa I, gradul profesional prin-
cipal, din cadrul compartimen-
tului Achiziții Publice: a.studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; b.vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani; 
c. cunoștințe de operare PC 
(Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point) -nivel mediu; d.
abilități în utilizarea mijloacelor 
moderne de comunicare (Internet, 
e-mail, fax); 4.Pentru funcția de 
auditor, clasa I, gradul profesional 
principal, din cadrul Comparti-
mentului Audit: a.studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specializarea audit; b.
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 5 ani; c. cunoș-
tințe de operare PC (Microsoft 
Office: Word, Excel, Power Point) 
-nivel mediu; d.abilități în utili-
zarea mijloacelor moderne de 
comunicare (Internet, e-mail, 
fax). Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Răucești. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei  Răucești , 
persoană de contact: Vieru Vasile, 
telefon: 0233.788.003, fax: 
0233.788.239, e-mail: primariara-
ucesti@yahoo.com. 

l Spitalul Clinic Căile Ferate 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, Str.Ştirbei Vodă, nr.6, 

judeţul Dolj, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de spălăto-
reasă, normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Concursul se va 
desfășura la sediul unităţii din 
localitatea Craiova, Str.Ştirbei 
Vodă, nr.6, Sala didactică, astfel: 
-rezultat validare dosar concurs: 
23.06.2017; -probe concurs: -proba 
scrisă în data de 30.06.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
05.07.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -școală generală; 
condiţii specifice: nu se solicită 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarul de participare la concurs 
până la data de 22.06.2017, 
inclusiv, ora 16.30, la sediul 
unităţii din Str.Ştirbei Vodă, nr.6, 
Craiova. Relaţii suplimentare la 
sediul: Str.Ştirbei Vodă, nr.6, 
Craiova, persoană de contact la 
Compartimentul RUNOS, telefon: 
0251.532.436, interior: 167.  

l Clubul Sportiv Municipal 
Pașcani, cu sediul în localitatea 
Pașcani, strada Stadionului, nr.1, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat și completat de HG 
nr.1027 /2014 .  Denumirea 
postului: post vacant contractual: 
Inspector de specialitate -grad 
debutant. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă: data de 
30.06.2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -proba de interviu: data 
de 03.07.2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
22.06.2017, la sediul instituţiei. 
Date contact: Buhăescu Mihai, 
tel. 0741.265.392.

l Clubul Sportiv Municipal 
Pașcani, cu sediul în localitatea 
Pașcani, strada Stadionului, nr.1, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat și completat de HG 
nr.1027 /2014 .  Denumirea 
postului: post vacant contractual: 
Muncitor necalificat. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă: data de 
30.06.2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -proba de interviu: data 
de 03.07.2017, ora 10.00, la sediul 
instituţiei. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
22.06.2017, la sediul instituţiei. 
Date contact: Buhăescu Mihai, 
tel.0741.265.392.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte și 
grădină), Băile Olănești, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii și 
preț la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr. 93. 
Tel.0742.62.52.42.

CITAȚII  
l Se citează paratul Ilieș Ioan cu 
ultim domiciliu cunoscut in 
România in Moinești, jud. Bacău, 
la Judecătoria Moinești pentru 
dosarul 272/260/2017, termen 
07.06.2017, reclamanta Spătaru 
(fosta Ilieș) Rodica, obiect supli-
nire consimțământ.    

l Numitul Costan Sorin-Lucian, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Santana, str.Poetului nr. 20, jud. 
Arad, este citat la Judecatoria 
Chisineu-Cris in 21.06.2017 ora 
9.00, in calitate de prat in dosar 
nr. 585/210/2017 pentru divort cu 
reclamanta Costan Maria.

l Se citeaza Ratiu Elena-Eu-
genia, domiciliata in Italia, Santa 
Maria  Capua Vetere ,  Via 
Mazzochi 108, la judecatoria 
Arad, sala 215, pentru ziua de 
27.06.2017, prata in dosar 
5209/55/2017 al Judecatoriei 
Arad, in proces cu Ratiu Valeriu 
pt. divort.  

l Numita Curt Mariana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
București, Str.Şoseaua Andro-
nache, nr.16 B, sect. 2, este citată 
(chemată) în data de 21.06.2017, 
ora 09.00, la Judecătoria Corabia, 
cu sediul în Corabia, Str. CA 
Rosetti, nr.53, jud.Olt, în calitate 
d e  p â r â t  î n  d o s a r u l  n r. 
1335/213/2016, pentru cauza 
stabilire domiciliu minor, recla-
mant fiind Paţachia Ionuţ.

l Domnul Popa N. Nicolae, cu 
domiciliu necunoscut, moștenitor 
al defunctei Popa Elena, decedată 
la data de 27.03.1993, cu ultim 
domiciliu în comuna Drăganu, 
judeţul Argeș, este citat să se 
prezinte la sediul SPN Cîrstoiu 
Valerica și Cîrstoiu Marin din 
municipiul Pitești, strada Smeurei 
nr. 4, judeţul Argeș, la data de 
20.06.2017, ora 10,00, în vederea 
dezbaterii succesiunii defunctei 
Popa Elena în dosarul succesoral 
nr. 56/2017. În situaţia în care 
există alţi moștenitori și deţin 
documente care interesează 
dezbaterea succesiunii (acte de 
proprietate, testamente etc.) sunt 
rugaţi să prezinte respectivele 
documente, precum și actele de 
stare civilă cu care pot face 
dovada calităţii de moștenitor 
faţă de defunctă.

l Se citează Antal Francisc în 
data de 11 iulie 2017, ora 14.00, la 
sediul SPM Beschia – Vrabie, 
pentru dezbaterea succesorală 
după defuncta sa mama Antal 
Carolina, decedată la data de 
11.07.2016, ultimul domiciliu în 
Brașov.

DIVERSE  
l Primăria comunei Clinceni cu 
sediul în comuna Clinceni, str. 
Principală, nr. 107A, judeţul Ilfov, 
titular al planului „Reactualizare 
Plan Urbanistic General Comuna 
Clinceni, judeţul Ilfov”, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul 
menţionat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, de luni până 
joi între orele 9.00 -13.00. Obser-
vaţii comentarii și sugestii se 

primesc în scris la sediul A.P.M. 
I l f o v,  ( t e l .  0 2 1 / 4 3 0 1 5 2 3 , 
021/4301402) în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform 
sentinţei nr. 515/30.05.2017 
pronunţată de Tribunalul 
P r a h o v a  î n  d o s a r u l 
3233/105/2016, anunţă deschi-
derea procedurii generale a fali-
mentului Asesoft Technologies 
SRL, Ploiești, str. Democrației, nr. 
28A, mansardă, jud. Prahova, 
CIF 30009338, J29/503/2012. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 13.07.2017. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comu-
nicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 11.08.2017. 
Termenul pentru depunerea even-
tualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului suplimentar al 
creanţelor este de 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului 
suplimentar. Termenul pentru 
intocmirea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este 
08.09.2017.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Magnum 
Logistic SRL desemnat prin hota-
rarea nr. 3386 din data de 
30.05.2017, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 47261/3/2016, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Magnum 
Logistic SRL, cu sediul in Bucu-
rești Sectorul 3, Strada Liviu 
Rebreanu, Nr. 6, Bloc B1, Scara 1, 
Etaj 2, Ap. 11, CUI 28054892, nr. 
de ordine in registrul comertului 
J40/4941/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
Magnum Logistic SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
47261/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 11.07.2017; b) termenul de 

verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
18.07.2017; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 01.08.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 20.07.2017, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 16.06.2017, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Drăgănești 
Vlașca prin Primar, str. Nicolae 
Titulescu nr. 2, comuna Drăgă-
nești Vlașca, judeţul Teleorman, 
t e l e f o n  0 2 4 7 4 4 0 7 0 5 ,  f a x 
0247440357, e-mail: primaria_
draganesti_vlasca@yahoo.com. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea pe o perioadă de 
25 ani a spaţiului în suprafaţă 
totală de 62,34 mp, compus din 3 
camere, 2 holuri, 1 debara și 1 wc, 
amplasat la parter în incinta 
Dispensarului Uman Drăgănești 
Vlașca, imobil ce aparţine dome-
niului public al comunei Drăgă-
nești Vlașca, având nr. cadastral 
21489, identificat conform 
planului de situaţie Sc 1:100 și 
conform planului de încadrare în 
zonă. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documen-
taţia de atribuire este reprezentată 
de caietul de sarcini al concesi-
unii, instrucţiunile privind organi-
zarea și desfășurarea procedurii 
de concesionare și formulare 
tipizate. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Un exemplar al 
documentaţiei de atribuire poate 
fi achiziţionat prin cumpărare de 
la sediul concedentului. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Casieria Primă-
riei comunei Drăgănești Vlașca. 
3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-

rilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.54/2006: Costul 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire este de 10 lei și se va 
achita la casieria Primăriei 
comunei Drăgănești Vlașca. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.06.2017, ora 
10:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele sigilate vor fi depuse 
la registratura Primăriei comunei 
Drăgănești Vlașca. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
07.07.2017, ora 12:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Drăgănești 
Vlașca, str. Nicolae Titulescu nr.2, 
comuna Drăgănești Vlașca, 
judeţul Teleorman, cod poștal 
147135. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar 
original. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 10.07.2017, 
ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Drăgănești Vlașca. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Teleorman, 
cu sediul în Alexandria, str.Ion 
Creangă nr.53, judeţul Teleorman, 
t e l e f o n  0 2 4 7 4 0 6 0 1 6 ,  f a x 
0247317322, e-mail: tribunaltr@
just.ro. Termenele de depunere a 
contestaţiilor sunt stabilite de 
Legea nr.554/2004 privind conten-
ciosul administrativ, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 7. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 06.06.2017.

l Primăria Comunei Alma, cu 
sediul în Alma, str.M.Eminescu, 
nr.226, jud.Sibiu, cod fiscal: 
16343277, tel. 0269.257.545, fax: 
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com, în baza Legii 
nr.350/2005, privind regimul 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Business of Informational Technology SRL - 

Pitești, după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 223/AXG1A/ 

Doblo, serie șasiu ZFA22300005326230, km. parcurși 387483, an 

fab. 2005, AG-09-XYP. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.724 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

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

menționate, ofertanții vor depune, 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP 

Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria 

Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 250 alin. 7 din 

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că 

nu este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în 

data de 15.06.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 

2, cam. 5. 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 sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 4, tel. 0248.211511 - 3252.
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finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, și a Legii 98/2016, privind 
achiziţiile publice, face cunoscută 
intenţia de a atribui contracte de 
finanţare nerambursabilă pentru 
anul de execuţie financiară 2017- 
în două sesiuni, pentru proiecte 
aferente domeniilor: Activităţi 
culturale, Sport și Culte. Dome-
niile pentru care se acordă finan-
țări nerambursabile și suma de 
59.000Lei, aprobată pentru anul 
2017, conform Bugetului de veni-
turi și cheltuieli pentru anul 2017 
aprobat prin HCL nr.40/2017, este 
repartizată în conformitate cu 
programul anual al finanțărilor 
nerambursabile: Nr.Crt.; Dome-
niul; Suma 2017 (Lei): 1; Sport; 
12.000. 2; Culte; 20.000. 3; Activi-
tăţi culturale; 27.000. Total: 
59.000.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator din data de 
25.05.2017: Subsemnatul, Cristian 
Secosan, Președinte al Consiliului 
de Administraţie al societăţii 
Institutul de Studii și Proiectări 
Energetice S.A., cu sediul social în 
Municipiul București, Sectorul 2, 
B-dul Lacul Tei, Nr. 1-3, cod unic 
de înregistrare 8630885, având 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/5731/1996 (denu-
mită în continuare „Societatea”), 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
sediul Societăţii pentru data de 
03.07.2017 ora 11:00, prima 
convocare, iar în cazul în care nu 
se întrunește cvorumul prevăzut 
în Actul constitutiv al Societăţii, la 
data de 04.07.2017, aceeași oră, a 
doua convocare, pentru discu-
tarea și aprobarea următoarelor 
puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 
1.Aprobarea de principiu a proce-
durii de divizare asimetrica a 
Societăţii, fără dizolvare, prin 
desprindere parţială în interesul 
acţionarilor, prin transmiterea 
unei părţi din patrimoniu către o 
societate pe acţiuni nou creată, cu 
denumirea de „ISPE Cladire 
S.A.”, în baza art.238 și următoa-
rele din Legea 31/1990 a societă-
ţilor, pe baza situaţiilor financiare 
de la data de 31.12.2016, cât și pe 
baza Proiectului de divizare 

(„Divizarea”). 2. Aprobarea auto-
rizării Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii pentru: a. 
întocmirea Proiectului de divizare 
conform dizpoziţiilor legale; b. 
întocmirea raportului Consiliului 
de Administraţie prevăzut la arti-
colul 243 indice 2 din Legea Soci-
etăţilor; c. desemnarea unui 
expert autorizat pentru întoc-
mirea raportului scris către acţio-
nari, referitor la Proiectul de 
divizare, care va acţiona pe seama 
Societăţii, dar independent de 
aceasta; d. îndeplinirea oricărei 
măsuri sau operaţiuni care poate 
fi necesară sau recomandată a fi 
îndeplinită, încheiată sau, după 
caz, transmisă, în scopul realizării 
Divizării și îndeplinirii fiecăruia 
sau a tuturor punctelor de pe 
Ordinea de zi. Consiliul de Admi-
nistraţie al Societăţii va avea 
dreptul de a delega oricare dintre 
puterile investite de către 
adunarea generală extraordinată 
a acţionarilor Societăţii conform 
celor de mai sus,  oricărei 
persoane, după cum consideră 
necesar. 3. Aprobarea publicării 
Proiectului de Divizare în Partea 
a IV-a din Monitorul Oficial. 4. 
Împuternicirea Cabinetului de 
Avocat Andrei Nicolescu și a 
oricărui avocat colaborator, care, 
acţionând individual, și fiecare 
denumit “Reprezentantul Auto-
rizat”, cu putere și autoritate 
deplină pentru a îndeplini toate 
formalităţile cerute de lege pentru 
înregistrarea hotărârilor ce 
urmează a fi luate de adunarea 
generală extraordinară a acţiona-
rilor la oficiul competent al Regis-
trului Comerţului și pentru a 
reprezenta Societatea cu privide la 
Divizare și pentru a îndeplini 
toate formalităţile, măsurile și 
actele necesare sau utile pentru ca 
aceste hotărâri să producă efecte 
depline, iar Divizarea să fie imple-
mentată, în faţa oricărei autorităţi 
sau entităţi publice sau private, 
după caz.  Sunt convocaţi să 
participe la Adunarea Generală 
Extraordinară toţi acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor 
Societăţii la data de 25.06.2017 
(“Data de referinţă”). Documen-
tele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare se află la sediul 

Societăţii, la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultate și 
completate de aceștia în timpul 
orelor de program, între orele 
09:00–17:00. Acţionarii pot parti-
cipa la adunare personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispozi-
ţiilor legale. Procura specială se 
depune la sediul Societăţii 
conform prevederilor legale, cel 
mai târziu până la data ţinerii 
ședinţei Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor.

LICITAȚII  
l Societatea Agricola Agro Servis 
Paulesti, judet Prahova organi-
zeaza licitatie in vederea vanzarii 
mijloacelor fixe teren si constructii 
situate in intravilanul Comunei 
Paulesti, Sat Paulesti, T11 P Cc 
1244/2 cu numarul cadastral 
28007. Pretul de pornire a licita-
tiei publice este de 297899 lei fara 
TVA. Pretul documentatiei de 
participare este de 250 lei, plata se 
va efectua in numerar la caseria 
societatii. Taxa de participare la 
licitatie este de 500 lei, plata se va 
efectua in numerar la casieria 
societatii. Licitatia va avea loc in 
26.06.2017, orele 10:00 la Casa de 
cultura ARH Toma T socolescu 
Paulesti. Ofertele se depun pana 
la 23.06.2017, la sediul societatii 
pana orele 14:00. La licitatie pot 
participa persoane fizice sau juri-
dice care indeplinesc conditiile 
cerute de lege si cele prevazute in 
documentatia pentru vanzare. 
Documentatia pentru vanzare pot 
fi obtinuta incepand cu data de 
08.06.2017. Relatii suplimentare 
se pot obtine la numarul de 
telefon 0762298868 Gheorghe 
Maria.

l Primăria orașului Cernavoda 
organizează în data de 29 iunie 
2017, ora 10:00, în sala de ședințe 
a Consiliului Local, licitație 
publică în vederea închirierii 
Spațiului nr. 1, situat în Piața 
Trust, str. 9 Mai, Cernavoda, în 
suprafață de 15,22 mp, cu desti-
nația: prestări servicii. Caietul de 
sarcini poate fi ridicat de la 
Primăria orașului Cernavoda, 
Serviciul Administrație Publică, 
Fond Locativ, Comunicare și 
Arhivă, contra sumei de 20 lei, 

începând cu data de 20 iunie 
2017. Ofertele pot fi depuse până 
pe data de 28 iunie 2017 ora 15:00, 
la Centrul de Informare Cetățeni, 
str. Dacia nr. 3, Cernavoda. Relații 
suplimentare la tel. 0241 487127, 
persoană de contact Niță Elena.

l Consiliul Judeţean Argeș, cu 
sediul în Pitesti, Piaţa Vasile 
Milea, nr. 1, telefon 0248/217800, 
CUI 4229512, organizează lici-
taţie publică cu strigare în vederea 
atribuirii  unui contract  de închi-
riere a unui spațiu-cabinet 
medical în suprafață de 48,88 mp, 
împreună cu cota parte din 
spațiile de folosință comună 
(16,72mp), situat în incinta 
fostului centru de diagnostic, 
Pitești, b-dul I.C. Brătianu nr. 62. 
Documentele solicitate de autori-
tatea contractantă prevăzute în 
documentatia de atribuire vor fi 
redactate în limba română și vor fi 
depuse la sediul Consiliului Jude-
ţean Argeș, Piata Vasile Milea nr. 
1, Registratură-parter. Licitatia va 
avea loc la sediul Consiliului 
Judeţean Argeș, Piaţa Vasile 
Milea nr. 1, etajul V, cam.186, în 
ziua de 28.06.2017, ora 10,00, în 
prezenţa reprezentanţilor împu-
terniciţi ai ofertanţilor. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine 
de la sediul Consiliului Judeţean 
Argeș, Piaţa Vasile Milea nr. 1, 
cam. 95, Serviciul Evidența Admi-
nistrare Patrimoniu și Devize, 
telefon: 0248/217800, începând cu 
data 08.06.2017 între orele 8,30 – 
13,00, costul acesteia fiind de 50 
lei. Garanţia de participare va fi 
constituită în cuantum de 520 lei. 

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță Organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în intravilanul municipiului 
Olteniţa, str. Digului nr.118, în 
suprafață de 300mp, cu destinaţia 
“construire locuință”, în confor-
mitate cu prevederile Regulamen-

tulului privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiilor publice 
pentru concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, 
a p r o b a t  p r i n  H . C . L . 
nr.169/31.10.2013, cu modificările 
ulterioare, cât și cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Data, ora și locul de deschidere a 
ofertelor: 12.07.2017, ora 11:30, la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40. 
Prețul minim de începere al licita-
ției: 0,12 euro/mp/an (curs B.N.R., 
la data efectuării plății). Ofer-
tanții pot depune ofertele până la 
data și ora limită de: 10.07.2017, 
ora 12:00, la registratura Primă-
riei municipiului Oltenița din 
b-dul Republicii, nr.40, într-un 
singur exemplar original. Docu-
mentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
07.06.2017 la sediul Primăriei 
municipiul Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei și se va achita 
la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați 
să depună până la termenul limită 
de primire a ofertelor, dovada 
achitării garanției de participare 
și a contravalorii caietului de 
sarcini. Durata concesiunii: pe 
durata existentei construcției. 
Anunțul privind licitația publică 
deschisă pentru concesionarea 
terenului de mai sus, cu destinaţia 
“construire locuință”, va fi afișat 
la panoul de afișaj al primăriei 
începând cu data de 07.06. 2017. 
Solicitări de clarificări cu privire 
la documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei munici-
piului Olteniţa, Birou Registra-
tură, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.com 
cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata în 
care ofertanții rămân angajați 
prin termenii ofertelor lor: până la 

încheierea contractului. Soluţio-
narea litigiilor apărute în legatură 
cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea și încetarea 
contractului de concesiune, 
precum și a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor <LLNK 
12004   554 10 201   0 47>Legii 
contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicţie se află 
sediul concedentului. Data trans-
miterii spre publicare a anunțului: 
07.06.2017. Primar Ţone Petre, 
Întocmit Zavalaș Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță Organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, 
b-dul Mărășești, nr.20B, zona bloc 
Z16, în suprafață de 42mp, cu 
destinaţia “spațiu comercial”, în 
conformitate cu prevederile Regu-
lamentului privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiilor publice 
pentru concesionarea/închirierea/ 
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, cu 
modificările ulterioare, cât și cu 
prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Data, ora și locul 
de deschidere a ofertelor: 
14.07.2017, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației: 3,5 
euro/mp/lună (curs B.N.R., la 
data efectuării plății). Ofertanții 
pot depune ofertele până la data 
și ora limită de: 12.07.2017, ora 
12:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul 
Republicii, nr.40, într-un singur 
exemplar original. Documentele 

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

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

31884/07.06.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22, luna 

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

următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Tes Com S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea 

Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 6690813: - Spațiu comercial situat în localitatea 

Alexandria, str. București, bl. 704 DE, parter - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare 

diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 383.175 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu 

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

operațiunea este taxabila (cota de TVA ...%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun 

drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul 

IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 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 propria 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 comparator, după caz: - dovada emisă de 

organele fiscale, că nu au obligații fiscale restante. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii Constituită la Nivelul Regiunii 

Ploiești - Serviciul Executare Silită. Număr de operator de date cu caracter personal 20002. Dosar 

executare 2995939. Nr. 17618/29.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, 

Luna Mai, 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 27, luna 

iunie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 348, se vor vinde la 

licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SOS Service SRL, cu sediul în loc. 

Băicoi, str. Înfrățirii nr. 85, CUI 2995939, prima licitație: 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: Escavator pe șenile Liebher 912 LC-

24TO, seria 248-119, culoare portocalie, an fabricație 1994, Nu sunt, 78.142 lei, 19%; Distribuitor 

asfalt marca Dynapac F 14C seria 755158, culoare portocaliu și verde, an fabricație 1995, Nu sunt, 

128.387 lei, 19%; Distribuitor material antiderapant Hilltip HTS7500, an fabricație 2012, seria 01136, 

culoare gri - inox, Nu sunt, 72.499 lei, 19%; Autospecială pentru deszăpezire MAN 4*4 seria 

WMAM082556Y018957, culoare roșu - portocaliu, an fabricație 1995, diesel, tracțiune integrală, nr. 

înmatriculare PH-15-SFH, Nu sunt, 68.358 lei, 19%. Total: 347.386 lei. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 

de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire 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: -. Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348 sau la numărul de telefon 

0244.700931/ 123. Data afișării: 08.06.2017.
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licitației se vor pune la dispoziție 
începând cu data de 07.06.2017 la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de achi-
ziție al caietului de sarcini este de 
20 lei și se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Oltenița. 
Ofertanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de 
primire a ofertelor, dovada achi-
tării garanției de participare și a 
contravalorii caietului de sarcini. 
Durata concesiunii: 10 ani, cu 
posibilități de prelungire în condi-
țiile legii. Anunțul privind organi-
zarea licitației publice deschise 
pentru concesionarea terenului de 
mai sus, cu destinaţia “spațiu 
comercial”, va fi afișat la panoul 
de afișaj al primăriei începând cu 
data de 07.06. 2017. Solicitări de 
clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, sau 
pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii 
ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune, precum și a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit preve-
derilor <LLNK 12004   554 10 201   
0 47>Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.554/2004, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se afla sediul concedentului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 07.06.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș 
Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță Organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, 
b-dul 1 Decembrie, nr.33B, în 
suprafață de 101mp, cu destinaţia 
“prestări servicii”, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, cu 
modificările ulterioare, cât și cu 
prevederile Legii nr.215/2001 
privind administrația publică 
locală, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Data, ora și locul 
de deschidere a ofertelor: 
14.07.2017, ora 11:30, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii, nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației: 1,1 
euro/mp/lună (curs B.N.R., la 
data efectuării plății). Ofertanții 
pot depune ofertele până la data 
și ora limită de: 12.07.2017, ora 
12:00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul 
Republicii, nr.40, într-un singur 
exemplar original. Documentele 
licitației se vor pune la dispoziție 

începând cu data de 07.06.2017 la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de achi-
ziție al caietului de sarcini este de 
20 lei și se va achita la casieria 
Primăriei municipiului Oltenița. 
Ofertanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de 
primire a ofertelor, dovada achi-
tării garanției de participare și a 
contravalorii caietului de sarcini. 
Durata concesiunii: 10 ani, cu 
posibilități de prelungire în condi-
țiile legii. Anunțul privind organi-
zarea licitației publice deschise 
pentru concesionarea terenului de 
mai sus, cu destinaţia “prestari 
servicii”, va fi afișat la panoul de 
afișaj al primăriei începând cu 
data de 07.06.2017. Solicitări de 
clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, sau 
pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii 
ofertelor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune, precum și a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit preve-
derilor <LLNK 12004   554 10 201   
0 47>Legii contenciosului admi-
nistrativ  nr.554/2004, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se afla sediul concedentului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anuntului: 07.06.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș 
Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță Organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, str. 
Digului nr.112, în suprafață de 
300mp, cu destinaţia “construire 
locuință”, în conformitate cu 
prevederile Regulamentulului 
privind organizarea și desfășu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenița, 
a p r o b a t  p r i n  H . C . L . 
nr.169/31.10.2013, cu modificările 
ulterioare, cât și cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Data, ora și locul de deschidere a 
ofertelor: 14.07.2017, ora 12:00, la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40. 
Prețul minim de începere al licita-
ției: 0,095 euro/mp/an (curs 
B.N.R., la data efectuării plății). 
Ofertanții pot depune ofertele 
până la data și ora limită de: 
12.07.2017, ora 12:00, la registra-
tura Primăriei municipiului Olte-
nița din b-dul Republicii, nr.40, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune 

la dispoziție începând cu data de 
07.06.2017 la sediul Primăriei 
municipiul Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei și se va achita 
la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați 
să depună până la termenul limită 
de primire a ofertelor, dovada 
achitării garanției de participare 
și a contravalorii caietului de 
sarcini. Durata concesiunii: pe 
durata existenței construcției. 
Anunțul privind licitația publică 
deschisă pentru concesionarea 
terenului de mai sus, cu destinaţia 
“construire locuință”, va fi afișat 
la panoul de afișaj al primăriei 
începând cu data de 07.06.2017. 
Solicitări de clarificări cu privire 
la documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei munici-
piului Olteniţa, Birou Registra-
tură, sau pot fi transmise prin fax 
la nr. 0242.515.087, e-mail achi-
zitii.primariaoltenita@gmail.com 
cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor.  Durata în 
care ofertanții rămân angajați 
prin termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Soluţio-
narea litigiilor apărute în legătură 
cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea și încetarea 
contractului de concesiune, 
precum și a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor <LLNK 
12004   554 10 201   0 47>Legii 
contenciosului administrativ  nr. 
554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicţie se afla 
sediul concedentului. Data trans-
miterii spre publicare a anunțului: 
07.06.2017. Primar Ţone Petre, 
Întocmit Zavalaș Liviu.

l Comuna Vinga, cu sediul în 
localitatea Vinga, str. Principală, 
nr. 27, jud. Arad, CIF 3519607, în 
calitate de organ de executare, 
dosar executare silită nr. 1/2016, 
debitor fiind  Societatea Agricola 
Agro Vinga cu sediul în România, 
comuna Vinga, nr. 478, judeţul 
Arad, CUI 3026846, anunță 
vânzarea la licitație publică, 
conform prevederilor  art. 250 din 
Legea nr. 207/2015, la data de 
20.06.2017, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Comunei Vinga, din 
Vinga, nr. 27, jud. Arad, a bunului 
imobil situat în localitatea Vinga 
FN, jud. Arad, constând în teren 
intravilan în suprafaţă de 2.286 
m2, situat în localitatea VINGA, 
FN, jud. Arad, înscris în CF nr. 
305665 Comuna Vinga (CF vechi: 
9277 VINGA) cu nr. top 4429/4/2; 
4429/4/3; 4430/2; 4430/3; 4430/4;--
------- --- cu Magazie Cereale nr. 
top 4429/4/2 \, nr. cad. C1 (având 
suprafaţa construită de 699 mp 
din zidarie de cărămidă și 
șarpantă din țiglă amenajată 
specific depozitării cerealelor –
pereți tencuiți și stropiți în culori 
de apă, cu instalație de iluminat și 
pardosea din dulapi de lemn, 
actualmente este folosită tot 
pentru depozitare cereale),-------- 
---cu Magazie Depozit nr. top 
4429/4/3, nr. cad. C2 (având 
suprafaţa construită de 780 mp pe 
schelet metalic cu pereți din 
diverse materiale, respectiv și din 
zidărie de cărămidă și din beton și 
plăci din azbociment folosită tot 
pentru depozitare cereale),------ 

-cu Cabina Paza nr. top 4430/2, nr. 
cad.  C3 (având suprafaţa 
construită de 10,5 mp din zidarie 
de cărămidă și acoperită cu placă 
din beton, fără tâmplărie-neutili-
zată și nefuncțională),--------- 
- - C o n s t r u c ț i a  D e p o z i t 
Combustibil nr. top 4430/3, nr. 
cad. C4 nu mai există faptic, fiind 
actualmente demolată-----------
--cu Cladire Cabina Poarta si 
Birouri nr. top 4430/4, nr. cad. C5 
(având suprafaţa construită de 
58,5 mp din zidarie de cărămidă și 
BCA acoperită cu placă din beton, 
fără tâmplărie- neutilizată și 
nefuncțională). Preţul de pornire 
pentru licitația I este de 408.270 
lei, exclusiv TVA. Taxa de partici-
pare la licitație este de 10 % din 
prețul de pornire al licitației. 
Depunerea ofertelor și achitarea 
taxei de participare la licitație se 
pot face cel târziu cu o zi înainte 
de data licitației. Bunul imobil 
mai sus menţionat este grevat de 
următoarele: drept de ipotecă 
rang I (Creditor: Comuna Vinga); 
rang II (Creditor:  ANAF- 
DGRFP Timișoara- Adminis-
trația Județeană a Finațelor 
Publice Arad). Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiinţeze 
despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primă-
riei Vinga sau la tel. 0257/460126. 

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, YNA 
Consulting SPRL ŞI Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul proce-
sual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str. Mărășești, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, anunţă licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea bunu-
rilor mobile și imobile existente în 
proprietatea debitoarei SC Izome-
tal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, 
camera 2, judeţul Mehedinţi, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/276/2012, având cod de iden-
tificare fiscală nr.6633311, aflată 
în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr.177/2016 din 
ședinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi în dosar nr. 
6902/101/2012,  după cum 
urmează: 1.*Teren  intravilan cu 
St= 5.564mp, nr. cadastral 30243, 
Structura metalică- hală cu Sc= 
2.524mp și Su= 2.406mp situată 
în Caransebeș, str.Ardealului, FN, 
Judeţul Caraș-Severin*, la preţul 
de  pornire  a  l ic i taţ ie i  de 
183.848,00Euro (echivalentul în 
lei la cursul BNR din ziua plăţii), 
valoarea nu include TVA; 
2.*SISTEM DE CÂNTĂRIRE 
AE60/16 de 80 tone, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 3.261,00Euro 
exclusiv TVA; 3.*SISTEM DE 
CÂNTĂRIRE AE60/16 de 60 
tone, la preţul de pornire a licita-
ţiei de 1.569,00Euro exclusiv TVA. 
Licitaţia va avea loc la punctul de 
lucru al debitoarei situat în locali-
tatea Timișoara, str.Enric Baader, 
nr.13, jud.Timiș, la data de 
13.06.2017, ora 13.00, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleași condiţii, la data de 
20.06.2017, ora 13.00, la data de 
27.06.2017, ora 13.00, la data de 
04.07.2017, ora 13.00, la data de 
11.07.2017, ora 14.00, respectiv la 

data de 18.07.2017, ora 13.00. 
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de achiziţionarea caietului 
de sarcini și consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, până la înce-
perea licitaţiei în contul unic de 
insolvenţă deschis la Banca 
Comercială Carpatică, sub nr. 
RO98CARP036000766158RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și până la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somăm pe toţi cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilelor să anunţe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub 
sancţiunea prevăzută de lege. 
Informaţii suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitaţie, la tele-
f o a n e l e :  0 2 5 2 . 3 2 8 . 2 9 3 , 
0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consul-
tant-insolventa.ro.

l Continental 2000 SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al 
SC La Posada De La Abuela SRL, 
cu sediul declarat în sat Lunca 
Câlnicului, comuna Prejmer, str. 
Principală, nr.98, cam.3, jud.
B r a ș o v,  C U I :  2 4 3 1 0 9 2 0 , 
J08/2125/2008, numită prin 
S e n t i n ț a  c i v i l ă  n r.  5 8 1 /
sind/21.04.2016, pronunțată de 
Tribunalul Brașov în dosarul nr. 
1727/62/2015, anunţă organizarea 
licitaţiei publice pentru vânzarea 
în bloc a următoarelor bunuri, 
proprietatea SC La Posada De La 
Abuela SRL: -construcții situate 
în localitatea Lunca Câlnicului, 
strada Principală, nr.98, compuse 
din: 1.Restaurant D+P+E+M, în 
s u p r a f a ț ă  d e  4 1 8 m p ,  a n 
construcție 2009, restaurant 
parter  ș i  e ta j  funcț ional , 
mansardă în construcție, centrală 
termică Termofarc F1-NSP- 
înglobată, Ascensor înglobat, la 
prețul total de 1.181.008Lei +TVA 
și 2.Sală de fitness P+M, în supra-
față de 17 8 mp, centrală termică 
Termofarc F1-NSP 40 înglobată 
la prețul total de 393.825Lei 
+TVA; -bunuri mobile compuse 
din: Aparat de spălare pahare 
Omniwash- 3.328Lei; Storcător 
legume Argo- 1.110 Lei; Mașină 
de tăiat oase Secaossa- 1.553Lei; 
Malaxor planetar RGV- 4.438Lei; 
Feliator- 887 Lei; Gril neted cu 
gaz Offcar- 1.775 Lei; Salatieră- 
7.989Lei; Cărucior farfurii- 
666Lei; Aragaz cu 4 ochiuri și 
cuptor Offcar- 5.104 Lei; Gril 
neted crom Offcar- 2.441Lei; Gril 
strait Offcar- 4.438Lei; Bain-
Marie- 887 Lei; Hotă centrală- 
1.997 Lei; motor hotă- 887Lei; 
Masă rece cu 4 uși- 3.550 Lei; 
Masă rece cu 2 uși- 1.331 Lei; 
Cuptor electric Coven- 5.104Lei; 
Mașină de spălat vase- 3.550 Lei; 
Masă specială- 887Lei; Mașină 
cuburi de gheaţă NTF- 2.885 Lei; 
Masă rece cu 3 uși- 1.775Lei; Hotă 
perete- 1.997 Lei; Set pahare 
Lobbey- 1.553Lei; Congelator- 
7.989 Lei; Mobilier- 15.535Lei. 
Preţ total bunuri mobile: 159.125 
Lei +TVA. Preţul total de pornire 
la licitaţie este de 1.733.958Lei 
+TVA. Utilităţi: acces auto, 
mijloace de transport în comun, 
energie electrică, apă și canalizare 
(fosă septică). Licitaţia va avea loc 
în data de 13.06.2017, ora 10.00, la 
biroul lichidatorului judiciar din 

Brașov, B-dul Iuliu Maniu, nr.68, 
bl.3, sc.C, ap.9, jud.Brașov. În 
cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, se va organiza o nouă 
ședinţă de licitaţie în data de 
20.06.2017, în același loc și 
aceleași condiţii. Informaţii supli-
mentare se pot solicita pe adresa 
de e-mail :  contact@conti -
nental2000.ro, la telefoanele: 
0268.547.598, 0267.311.644, 
0728.137.515 și pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Comuna Gura 
Văii, CUI: 4278108; sediul: sat 
Gura Văii, comuna Gura Văii, 
j u d e ţ u l  B a c ă u ;  t e l e f o n : 
0234.334.500, fax: 0234.334.826; 
persoană de contact: Gina-Mi-
haela Tataru, adresă e-mail: 
primariaguravaii@yahoo.com. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: Concesio-
narea unui lot compus din teren și 
construcţie: -Lotul nr.8 în supra-
faţă de 3.601mp și un grajd în 
suprafaţă de 787mp amplasat în 
intravilanul comunei Gura Văii, 
judeţul Bacău. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine pe suport de 
hârtie, ca urmare a unei solicitări 
în acest sens de la biroul de achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
Comunei Gura Văii, jud.Bacău, 
t e l . 0 2 3 4 . 3 3 4 . 5 0 0 ,  f a x : 
0234.334.826, începând cu data de 
08.06.2017- 22.06.2017, ora 15.00. 
3.2.Costul documentaţiei de atri-
buire: a) Pentru Lotul 8 în supra-
faţă de 3.601mp și construcţie 
grajd în suprafaţă de 787mp: 
-taxa de participare la procedura 
de licitaţie este de 100Lei; -plata 
caietului de sarcini este de 10Lei; 
-plata garanţiei de execuţie este de 
64Lei. 3.3. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 
09.06.2017- 22.06.2017, ora 15.00; 
3.4. Data-limiă pentru răspunsuri 
la solicitările de clarificări este: 
26.06.2017, ora 15.00; 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor este 
28.06.2017, ora 14.00. 4.2. Ofertele 
vor fi depuse la Registratura 
Primăriei Comunei Gura Văii, 
jud.Bacău, în plic sigilat, însoţit de 
scrisoarea de înaintare și chiţan-
tele. 4.3. Ofertele se vor depune 
într-un exemplar original și un 
exemplar copie. 5. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va 
desfășura la data de 29.06.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Gura Văii, jud.Bacău. 
6.Litigiile de orice fel sunt de 
competenţa Judecătoriei Onești, 
cu sediul în municipiul Onești, 
judeţul Bacău, str.Tineretului, 
nr.1, tel.0234.311.913. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 07.06.2017.

l Administraţia Zonei Libere 
Galaţi RA, cu sediul în Galaţi, 
organizează licitaţie publică cu 
preselecţie în vederea concesio-
nării unei suprafeţe de 2.740mp, 
destinate desfășurării de activităţi 
în regim de zonă liberă. Licitaţia 
va avea loc în data de 10 iulie 
2017, ora 10.00, la sediul RA 
Administraţia Zonei Libere 
Galaţi. Solicitanţii vor transmite, 
până la data de 28 iunie 2017, o 
cerere de participare care va 
cuprinde: -numele și adresa 
exactă a firmei; -descrierea obiec-
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tului principal de activitate; 
-suprafaţa solicitată; -scopul 
concesiunii; -perioada pentru care 
se solicită concesiunea. Adminis-
traţia va pune la dispoziţia solici-
tanţilor admişi să participe la 
licitaţie, contra cost, începând cu 
data de 30 iunie 2017, documen-
tele pentru participarea la lici-
taţie. Pentru participarea la 
licitaţie se vor plăti taxa şi 
garanţia de participare la licitaţie. 
Oferta tehnică completată, 
Caietul de Sarcini şi confirmarea 
plătii taxei de participare şi a 
garanţiei de participare la licitaţie 
vor fi depuse, la sediul Adminis-
traţiei, până în data de 6 iulie 
2017, ora 14.00. Oferta de preţ va 
fi depusă până în data de 10 iulie 
2017, ora 10.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine zilnic, între orele 
8.00-16.00, la sediul Administra-
ţiei din str.Al.I.Cuza, bloc Cristal, 
sau la telefon: 0236.411.222, fax: 
0236.414.929.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren 
acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reşița,  suprafata de 
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren 
acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reşița, suprafata de 
1.430 mp - pret 15.887,7 lei, 
-Teren arabil CF 36089, cad: 3267 
top 1173/1174/1 Reşița, suprafata 
de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 
top 1173/1174/2 Reşița, suprafata 
de 1.578 mp - pret 35.064,9 lei; 

-Teren arabil CF 40021, cad: 3276 
top 1173/1174/10 Reşița, supra-
fata de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 
situate în Reşița zona Calea 
Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Sverin; -Teren 
f â n e a ț ă  C F  3 9 9 4 8 ,  t o p 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reşița zona Calea Caran-
sebeşului, jud. Caraş-Severin; - 
Garsonieră CF 30491, C1-U10 
Reşița, Top 600/3/b/1/P/IV, supra-
fata de 35,08 mp - pret 54.702,9 
lei; situată în Văliug, bl. 2 garso-
niere Semenic, parter, ap. 4, jud. 
Caraş-Severin; - Casă şi Teren 
aferent CF 32343 top 295, supra-
fata de 2.877 mp - pret 77.202 lei. 
situate în  Fârliug nr. 232, jud. 
Caraş-Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 90 % din pretul 
de evaluare. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin, telefon 0355/429.116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 
350 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 16.06.2017, orele 
13.00, la sediul ales al administra-
torului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita 
- în faliment anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunului 

imobil, reprezentand imobil/anexa 
locuinta, situat in comuna Valiug, 
nr. 375, Jud. Caras - Severin, 
evidentiat  in C.F. nr. 31935/
Valiug. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 42.036 Lei  + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 350 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 16.06.2017, 
orele 14.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita 
- în faliment anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunului 
imobil, reprezentand imobil/anexa 
locuinta, situat in comuna Valiug, 
nr. 375, Jud. Caras - Severin, 
evidentiat  in C.F. nr. 31935/
Valiug. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 42.036 Lei  + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 350 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 16.06.2017, 
orele 14.00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin.

l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 

Jud. Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri mobile:  auto-
turism Daewoo Cielo TF19Y, an 
fabricatie 1999, nr. inmatriculare 
PH-15-TCO- 800 euro; autotu-
rism Porsche Cayenne, an fabri-
catie 2008, km 51.000 – 16.000 
euro, autoturism Mercedes 300 
SE, an fabricatie 1992, nr. inma-
triculare PH-20-TCO - 6.300 euro; 
autoturism Nubira, an fabricatie 
2 0 0 3 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-35-TCO - 1.000 euro; autouti-
litara Iveco Daily 65C15, an 
fabricatie 2008, nr. inmatriculare 
PH-36-TCO - 5.900 euro; autouti-
litara Iveco Daily 65C15, an 
fabricatie 2004, nr. inmatriculare 
PH-33-TCO - 4.000 euro; auto-
tractor Volvo FM12-420, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-31-TCO - 13.300 euro; semire-
morca Schmitz SKI24, an fabri-
catie 2004, nr. inmatriculare 
PH-32-TCO - 8.100 euro. Pretul 
bunurilor nu includ TVA. Licita-
tiile se vor organiza in data de 
12.06.2017 ora 12:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 13.06.2017, 
1 4 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
16.06.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Telefon/fax:  0728.485.605/ 
0244.597.808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Marfa CPI pe 
numele Stancu Cristi-Marian. Îl 

declar nul.

l SC Doublet Turism transport 
SRL declară pierdute şi nule: 
foaie parcurs 17 din document 
control 50956, foaie parcurs 1 din 
document control 41624, foaie 
parcurs 5 din document control 
59070

l Pierdut atestat CPC marfă + 
persoane şi atestat ADR, eliberate 
de ARR Rm Vâlcea, pe numele 
Bocoi Ionel, cu domiciliul în 
Horezu, str. I. Gh. Duca, nr. 101, 
Județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut atestat CPC marfă + 
persoane eliberat, de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Bocoi Vasile, cu 
domiciliu în Horezu, str. I. Gh. 
Duca, nr. 101, Județul Vâlcea. Se 
declară nul.
 
l Pierdut cartelă tahograf 
nr.0000000006STS000 şi atestat 
marfă nr.0331404000, eliberate de 
ARR, pe numele Emil Petre 
Ologu. Se declară nule.

l Marotex S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, sector 1, str. Capt. Av. 
Alex Şerbănescu nr. 49, bl. 22D, 
înregistrată la O.N.R.C. sub nr. 
J40/1850/1991, C.U.I. 362329, 
declară pierdute şi nule: 1) 
c o n t r a c t  d e  a s o c i e r e  n r. 
1911/28.11.1992 încheiat cu 
Regia Autonomă de Investiţii şi 
Administraţie Locativă „Imobi-
liara” R.A. şi 2) act adiţional la 
contractul  de asociere nr. 
1911/1992 înregistrat sub nr. 
350/08.02.1994 încheiat cu 
Consiliul Local al M.B. –Depar-
tamentul Patrimoniu Imobiliar. 

Aron Teodora şi Aron Marius 
Theodor în calitate de foşti 
directori adjuncţi ai societăţii 
Marotex S.R.L. au avut acces la 
contractul  de asociere nr. 
1911/28.11.1992 şi act adiţional 
la contractul de asociere nr. 
1911/1992 înregistrat sub nr. 
350/08.02.1994, care au declarat 
că nu sunt în posesia lor, motiv 
pentru care Marotex S.R.L. le 
declară pierdute şi nule. Admi-
nistratorul societăţii Marotex 
S.R.L. declară nule şi ampren-
tele celor 3 ştampile pe numele 
societăţii Marotex care se află în 
p o s e s i a  l u i  A r o n  M a r i u s 
Theodor şi Aron Teodora.

l GENPEDRO S.R.L. cu sediul 
social în mun. Bucureşti, str. 
Cucuteni nr. 36, sect. 5, nr. înreg. 
Reg. Com. J40/5695/2014, C.U.I.: 
33158687, declară pierdute şi nule 
următoarele acte: -certificat de 
înregistrare; -certificat constatator 
pentru sediul social; -certificat 
constatator pentru terţi.

l Betty Ice S.R.L., C.U.I. 
6726755, sediul str. Cernăuţi, jud. 
Suceava, pierdut chitanţier auto-
copiativ seria BTY (9532151 
-9532200). Se declară nul.

DECESE
CU ADÂNCĂ DURERE ÎN 
SUFLET, SUNTEM ALĂTURI 
DE FAMILIA ÎNDOLIATĂ, în 
greaua încercare pricinuită de 
trecerea în nefiinţă a domnului 
doctor VICENŢIU POPESCU. 
Preţuire şi amintire eternă. 
Sincere condoleanţe, Denise şi 
Andrei Diaconescu

ANUNȚURI

publicitate


