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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de mobilă în zona
Fundeni angajează tâmplari,
lăcuitori, muncitori necalificaţi.
Program L-V, 7:00/15:30.
Salariu avantajos. Contact:
0722.209.503, 0729.994.304.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei, nr. 4 bis, etaj 2,
camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
de execuție, vacante, pe perioadă determinată de 36 luni,
din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică, Serviciul
Cadastru al Oficiului de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman, pentru implementarea Programului Naţional
de Cadastru şi Carte Funciară
de consilier cadastru debutant,
1 post și tehnician cadastru
treapta II, 1 post. Concursul se
va desfăşura în perioada
27.07.2017-01.08.2017, orele
10.00. Perioada de depunerea a
dosarelor este 06-19.07.2017, la
sediul OCPI Teleorman. Pentru
date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publici-

tate Imobiliară Teleorman, cu
sediul în Alexandria, str. Independenţei, nr. 4 bis, etaj 2,
camera 23, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de execuție, pe perioadă determinată de 36 luni,
din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică, Serviciul
Cadastru al Oficiului de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman, pentru implementarea Programului Naţional
de Cadastru şi Carte Funciară
de consilier gradul II, 1 post;
asistent registrator principal
debutant, 1 post. Concursul se
va desfăşura in perioada
28.07.2017-02.08.2017, orele
10.00. Perioada de depunerea a
dosarelor este 06-19.07.2017, la
sediul OCPI Teleorman. Pentru
date suplimentare consultaţi
site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.
l Serviciul Public de Adminis-

trare şi Exploatare a Pieţei
Centrale Agroalimentare a
Municipilui Câmpina anunţă
organizarea unui concurs la
sediul său din Strada Republicii, nr. 16A, pentru ocuparea
postului contractual vacant:
Muncitor calificat in cadrul
compartimentului administrativ (perioadă nedeterminată).
Condiţii necesare: Studii medii,
cu diplomă de bacalaureat, in
unul din domeniile: instalaţii/

Angajează

- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service
hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
tel. 0725.972.231

mecanic/electric; Vechime in
specialitatea studiilor: minim 3
ani. Programul concursului:
26.07.2017, ora 10,00 / proba
scrisă; 28.07.2017, ora 10,00 /
interviu. Dosarele se depun la
sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul
resurse umane, până in data de
18.07.2017, orele 15:30.
Persoana de contact: Filip
Ecaterina – tel.: 0344-108513.
l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu sediul în Calea Plevnei
nr.46-48, București, Sector 1,
scoate la concurs, în data de
08.08.2017, la sediul ministerului, următoarele posturi
vacante din cadrul Direcției
Juridice: Consilier juridic clasa
I, grad profesional superior–4
posturi. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor Publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare;Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante:Pregătire de specialitate-studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul
științelor juridice;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;Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III–a, la sediul Ministerul Apelor Și Pădurilor.
l Ministerul Apelor și Pădurilor

cu sediul în Bucureşti, Calea
Plevnei, nr.46-48, sector 1,
scoate la concurs, în data de
02.08.2017 la sediul ministerului
următorul post contractual de
execuţie vacant conform H.G.
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare:
Consilier IA, Direcția Managementul Riscului la Inundații și
Siguranța Barajelor-Compartiment Prevenirea și Gestionarea
Situațiilor de Urgență. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea
funcţiei de execuţie vacantă:
absolvent al unei instituții de
învățământ superior de lungă
durată;vechime de minimum 5
ani in specialitatea studiilor
absolvite;absolvent al unei instituții de învățământ superior de
lungă durată în specialitatea
geografie-specializare hidrologie
cu experiență în domeniul
amenajării cursurilor de apă,
apărare impotriva inundațiilor
minim 5 ani, hidrotehnică,
hidroenergetică cu experiență in
domeniul amenajării cursurilor
de apă, apărare împotriva inundațiilor minim 5 ani, îmbunătățiri funciare cu experiență în
domeniul amenajării cursurilor
de apă, apărare împotriva inundațiilor minim 5 ani, geologie cu
experiență în regularizări și
amenajarea cursurilor de apă
minim 5 ani, ingineria mediului
cu experiență în domeniul
amenajării cursurilor de apă,
apărare impotriva inundațiilor
minim 5 ani;bune cunoştinţe de
operare pe calculator (minim
nivel mediu) al aplicațiilor

Microsoft pentru Windows și al
celor pentru bazele de date și
cartografice: minim nivel
mediu: Word, Excel, Power
Point, Outlook;aplicaţiile
pentru baze de date și cunoaşterea aplicaţiilor pentru redactarea imaginilor/aplicațiilor
cartografice Corel Draw,
A u t o c a d , A r c Vi e w - A r c GIS-minim nivel mediu;abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: rezistenţă la stres,
spirit de observaţie;cunoașterea
unei limbi straine de circulație
internațională: limba engleză/
franceză-minim nivel mediu.
Programul concursului:02.08.2017-ora 10:00-proba
scrisă, care se va desfașura la
sediul Ministerului Apelor și
Pădurilor;Data si ora interviului
se afiseaza odata cu rezultatul la
proba scrisă. Termenul limita de
depunere a dosarelor de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului
privind concursul in Monitorul
Oficial, partea a –III– a,
respectiv 19.07.2017, până la
orele 17.00, la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor,
Direcția de Comunicare și
Resurse Umane, tel. 021 317
4070.
l U.M. 02122 Bucureşti, din

Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal civil contractual, pe
perioada nedeterminată, astfel:
1. „Referent de specialitate
debutant, gr.I” din cadrul
„Biroului pregătire de luptă şi
invatamânt”: -data limită de
depunere a dosarelor este
19.07.2017, ora 14.30; -proba
scrisă -27.07.2017, ora 10.30;
-interviu -02.08.2017, ora 10.30;
-studii necesare: universitare de
lungă durată, cu diplomă de
licenţă in specializarea „Drept”;
-vechimea in muncă -minim 9
ani şi 6 luni. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul U.M. 02122
Bucureşti, Str. Institutul Medico-Militar, nr.3-5, S.1 Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date
de contact ale secretariatului, la
telefon 021.316.53.29.

l Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu sediul în localitatea
Giurgiu, str.Bucureşti, nr.82,
judeţul Giurgiu, organizează
concurs, conform HG
286/23.03.2011, pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant: -operator registrator de
urgenţă debutant (fără vechime),
perioadă nedeterminată, la staţia
centrală Giurgiu. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: diplomă de
bacalaureat, certificat de radiotelefonist sau telefonist. Concursul
se va desfăşura la sediul instituţiei în data de 27.07.2017, ora
10.00, proba scrisă, iar interviul
în data de 31.07.2017, ora 10.00.
Termenul-limită de depunere a
dosarelor este 19.07.2017. Bibliografia şi relaţii suplimentare la
sediul instituţiei, telefon/fax:
0246.213.188, mobil:
0731.137.120, e-mail:
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro,
persoană de contact: Stanescu
Doinita.
l Şcoala Gimnazială Nr.2

Buftea, cu sediul în localitatea
Buftea, str.Ştirbei-Vodă, nr.22,
judeţul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea func-

ţiei contractuale vacante de:
-Numele funcţiei: Administrator patrimoniu; -Număr
posturi: 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 27.07.2017, ora 09.00;
-Proba practică în data de
28.07.2017, ora 9.00; -Interviul
în data de 28.07.2017, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii superioare, inginer/
subinginer /economist (conform
Legii nr.1/2011); -Cunoştinţe
foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice
(gestiune); -Vechime: minim 2
ani în domeniu sau în domenii
colaterale (contabilitate,
finanțe); -Spirit organizatoric;
-Abilități de comunicare şi relaţionare; -Abilități de coordonare
a echipelor; -Capacitate de
gestionare a timpului şi priorităţilor; -Constituie avantaj
parcurgerea cursurilor de SSM,
PSI, igienă; -Să nu fi suferit
vreo condamnare definitivă.
Candidaţii vor depune dosarele

de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Buftea, din localitatea
Buftea, str.Ştirbei-Vodă, nr.22,
judeţul Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale
Nr.2 Buftea, persoană de
contact: Stoașă Florica, telefon:
021.351.55.37/ 0745.065.654,
fax: 021.351.55.37, e-mail:
buftea_scoala@yahoo.com.
l Primăria Comunei Scăeşti,
judeţul Dolj, organizează
concurs/examen, în conformitate cu Legea nr.188/1999,
pentru funcţia publică de
execuţie vacantă perioadă nedeterminată de inspector
(contabil), studii superioare,
grad profesional debutant, în
cadrul compartimentului financiar-contabil, structura economică, care va avea loc pe data
04.08.2017, ora 11.00 -proba
scrisă şi pe data de 07.08.2017,
ora 11.00- interviul. Condiţii de
participare: -studii superioare
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de licenţă absolvite cu diplomă
sau studii superioare de lungă
durată, absolvite cu licenţă sau
echivalentă în ştiinţe economice; -cunoştinţe de operare pe
cal cul at or - ni vel m edi u;
-vechime: nu se cere. Termen
depunere dosare: 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei
Comunei Scăeşti. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Scăeşti, persoană de
contact: Calota Irena, telefon:
0251.447.007.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dăeni, cu
sediul în localitatea Dăeni, str.
Principală, nr.42, judeţul
Tulcea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -Șef
Serviciu de alimentare cu apă şi
canalizare Dăeni, 1 post;
-Contabil la Serviciul de
alimentare cu apă şi canalizare
Dăeni, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr.
53727/04.07.2017. 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 20, luna
07, 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 50% pentru a treia licitație = 255.450 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 taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul
de vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele
documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul
IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 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. 352.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 1650220151838. Nr. 75007/28.06.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 19. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 19.07.2017, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166,
jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație (prima licitație) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului STAICU ROMEL NICOLAE, cu domiciliul fiscal în localitatea Ochiuri, comuna Gura Ocniței,
nr. 41, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 1650220151838: Denumirea bunului imobil,
descriere sumară, Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de pornire a
licitației, exclusiv TVA (lei)/buc, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *,19%; Teren arabil în suprafață de
1499 mp, situat în intravilanul comunei Gura Ocniței, sat Ochiuri, jud. Dâmbovița, tarlaua 4, parcela
58.14, teren ce poartă nr. cadastral 544 și este înscris în Cartea Funciară nr. 321 a comunei Gura
Ocniței, -, 60898 lei. Total: 60898 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor imobile, sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015, privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la
locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta
de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire 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 ca nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera
308 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 641; persoană de contact: Iliescu Felicia. Data afișări:
05.07.2017.
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în data de 27.07.2017, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
28.07.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii
medii/superioare; -Vechime în
specialitatea postului: minimum
3 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Dăeni. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Dăeni, persoană de
contact: Ivan Mihaela, telefon:
0720.765.305.
l Clubul Sportiv Municipal

Slatina, cu sediul în localitatea
Slatina, B-dul Sf.Constantin
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale
vacante de: -director adjunct
(nr.posturi: 1); -referent sportiv
gr.IV (nr.posturi: 1) -Compartiment Coordonare Activități
Sportive, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -depunere
dosare concurs: 06.07.2017, ora
08.00- 19.07.2017, ora 16.30;
-selecția dosarelor: 20.07.2017;
-proba scrisă: 27.07.2017, ora
10.00; -interviul: 01.08.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: Condiţii specifice:
-director adjunct: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitatea studiilor necesare în exercitarea funcției: minimum 1 an;
- r e f e r e n t s p o r t i v g r. I V
-Compartiment Coordonare

Activități Sportive: -studii medii
de specialitate sportivă (liceu cu
program sportiv), absolvite cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minimum 1
an sau studii medii de alte
specialități, absolvite cu
diplomă de bacalaureat
-minimum 3 ani vechime în
muncă, coroborat cu minimum
1 an activitate în domeniul
sportului sau cu calificare de
antrenor. Relaţii suplimentare
se pot obţine la Compartimentul Juridic, Relaţii cu
Publicul, Resurse Umane, de
luni până joi, între orele 08.0016.30, vineri, între orele 08.0014.00, sau la telefon:
0349.738.657.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi

Romane organizează, la sediul
său din localitatea Deva, bd. 1
Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a
postului contractual de execuție
vacant de: Muzeograf (COR:
262103), studii superioare,
gradul I, normă întreagă, în
cadrul Secției de Istorie și Artă
Deva (1 post); concursul va
avea loc în data de 27.07.2017,
ora 9.00 -proba scrisă și în data
de 02.08.2017, ora 9.00 -interviul. Dosarele de participare la
concurs vor fi depuse până la
data de 19.07.2017, ora 14.00, la
sediul instituției, biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Popescu Adriana Cristina, tel/
fax: 0254.216.750/.212.200, int.
2023.
l Primăria oraşului Tăşnad,

judeţul Satu Mare, Str.Lăcrămioarelor, Nr.35, anunţă concurs
pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie vacantă de:
1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent- Compartimentul de achiziţii publice- în
cadrul Serviciului arhitect şef,
urbanism şi amenajarea teritoriului, gospodărie comunală şi

miercuri / 5 iulie 2017
achiziţii publice. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs
şi a ocupării funcţiei publice
sunt: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă:
ştiinţe economice, drept, ştiinţe
juridice şi tehnice; -vechime în
specialitatea studiilor:
minimum 1 an. Programat la
data de: 07 august 2017, ora
10.00- proba scrisă. Proba
interviu se va comunica ulterior.
Locaţia de desfăşurare concurs:
Primăria oraşului Tăşnad.
Dosarele de participare la
concurs se depun în termen de
20 de zile de la apariţia în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Bibliografia, conținutul dosarului profesional de înscriere la
concurs și data limită de depunere a dosarelor de înscriere se
afișează și la sediul instituției,
Str.Lăcrămioarelor, Nr.35- la
biroul relaţii cu publicul. Relații
suplimentare se pot obține la
numărul de telefon
0261/825.860 sau pe www.
primariatasnad.ro.
l Agenţia pentru Protecţia
Mediului Ilfov, în temeiul H.G.
nr. 611/2008, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă,
de Referent, clasa III, grad
profesional superior, din cadrul
Biroului Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane în
data de 04.08.2017- 08.08.2017.
Concursul se organizează în
data de 04.08.2017 -proba
scrisă.Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de
20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
partea a III-a, la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov,
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6,
București, luni- joi între orele
09.00-16.00 şi vineri 09.0013.30.Condiţii specifice:-studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat;-vechimea minimă
9 ani.Condiţiile de desfăşurare,
de participare la concurs şi
bibliografia stabilită sunt afişate
la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov şi pe
site-ul http://apmif.anpm.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov şi la nr.
de telefon 021.430.15.23 int. 21.
l Prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 751/4 iulie 2017,
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin
intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 4 iulie –12
octombrie 2017, a concursului
de admitere în magistratură în
condiţiile art. 33 alin. 1 din
Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere în
magistratură, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.
279/5 aprilie 2012, modificată şi

completată, pentru ocuparea a
70 posturi de judecător la judecătorii şi 35 posturi de procuror
la parchetele de pe lângă judecătorii. Distinct de posturile
scoase la concurs, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 3
teza a doua din regulament, a
fost aprobată o listă cu 38
posturi de judecător şi 11
posturi de procuror, în privinţa
cărora Plenul poate dispune
suplimentarea posturilor scoase
la concurs. Cererile pentru
înscrierea la concurs se depun
până la data de 25 iulie 2017 la
tribunale şi la parchetele de pe
lângă tribunale, în ale căror
circumscripţii domiciliază
candidaţii. La concursul de
admitere în magistratură se pot
înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.
14 alin. (2) lit. a), b) şi d) din
Legea nr. 303/2004, privind
statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
a condiţiilor privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului
fiscal prevăzute la art. 14 alin.
(2) lit. c) din aceeaşi lege, cu o
vechime în specialitate de cel
puţin 5 ani, în funcţiile prevăzute de lege, la data susţinerii
concursului. Taxa de înscriere la
concurs este de 500 RON.
Relaţii suplimentare se pot
obţine de pe paginile de Internet
ale Consiliului Superior al
Magistraturii şi Institutului
Naţional al Magistraturii (Web:
www.csm1909.ro; www.inm-lex.
ro).
l Prin Hotărârea nr. 748/ 04
iulie 2017 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii,
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, prin
Institutul Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, în perioada 4
iulie -26 octombrie 2017 a
concursului de admitere la
Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de
art. 12 –15 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, modificată şi completată
şi ale Regulamentului privind
concursul de admitere şi
examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii,
aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.439/15 iunie
2006, modificată şi completată,
astfel: -3 septembrie 2017-probă
scrisă eliminatorie, tip grilă, de
verificare a cunoştinţelor juridice la următoarele materii:
drept civil, drept procesual civil,
drept penal şi drept procesual
penal; -17 septembrie 2017 -test
de verificare a raţionamentului
logic; -11 octombrie -24 octombrie 2017 –interviu. Concursul
se organizează pentru ocuparea
unui număr de 200 locuri de
auditori de justiţie (din care 130
sunt alocate pentru ocuparea
funcţiei de judecător şi 70
pentru ocuparea funcţiei de
procuror) şi, de asemenea,
pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii. La concursul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii se pot înscrie
persoanele care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 14
alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea
nr. 303/2004, privind statutul
judecătorilor şi procurorilor

republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a
condiţiilor privind lipsa antecedentelor penale şi a cazierului
fiscal prevăzute la art. 14 alin.
(2) lit. c) din aceeaşi lege. Cererile pentru înscrierea la concurs
se depun în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului
privind concursul pe paginile de
internet ale Consiliului Superior
al Magistraturii şi Institutului
Naţional al Magistraturii,
conform calendarului de desfăşurare a concursului aprobat, la
tribunalele sau, după caz, la
parchetele de pe lângă acestea,
în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii, respectiv
până la data de 25 iulie 2017.
Tematica şi bibliografia se
publică pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii şi a Institutului Naţional al Magistraturii. Taxa de
înscriere, în cuantum de 500
RON, se plăteşte la casieria
tribunalului sau, după caz, a
parchetului la care se face
înscrierea. Relaţii suplimentare
se pot obţine de pe paginile de
Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii
(Web: www.csm1909.ro; www.
inm-lex.ro).
l Primăria Sectorului 6 organi-

zează concurs de şi recrutare în
data de 07.08.2017, orele 10.00–
proba scrisă, pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie
vacante, astfel: •1 post de consilier clasa I, grad profesional
debutant din cadrul Serviciului
Managementul Resurselor
Umane; •1 post de consilier
clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului
Managementul Resurselor
Umane; •1 post de consilierjuridic clasa I, grad profesional
superior din cadrul Serviciului
Juridic şi Contencios Administrativ; •1 post de consilier clasa
I, grad profesional principal din
cadrul Serviciului Activităţi
Comerciale; •3 posturi de consilieri clasa I, grad profesional
debutant din cadrul Serviciului
Corp Control Primar, Direcţia
Generală Corp Control Primar
şi Administraţie Publică; •1
post de consilier clasa I, grad
profesional superior din cadrul
Compartimentului Activităţi
Speciale, Direcţia Generală
Corp Control Primar şi Administraţie Publică; •1 post de
consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Îndrumare şi Control
Asociaţii de Proprietari,
Direcţia Gospodărie Locală din
cadrul Direcţiei Generale Corp
Control Primar şi Administraţie
Publică; •1 post de referent
clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului
Biroul Unic, Direcţia Generală
Comunicare şi Relaţii Publice;
•1 post de consilier clasa I, grad
profesional asistent din cadrul
Serviciului Economic, Direcţia
Generală Economică; •1 post de
consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Direcţia
Generală Investiţii; •1 post de
consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Direcţia
Generală Investiţii;•1 post de
consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Derulare Contracte,
Direcţia Generală Investiţii; •1
post de referent clasa III, grad

profesional principal din cadrul
Serviciului Derulare Contracte,
Direcţia Generală Investiţii; •1
post de referent specialitate
clasa II, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Activităţi de Reclamă şi
Publicitate –Serviciul Urbanism
şi Amenajare Teritoriu, Studii
Urbanistice, Direcţia Generală
Arhitect Şef; •1 post de referent
clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Asistenţă Tehnică a Consiliului
Local. Concursul se organizează
la sediul Primăriei Sectorului 6:
proba scrisă în data de
07.08.2017, orele 10.00;interviu:
data şi ora vor fi comunicate
ulterior. Dosarele de înscriere se
pot depune în termen de 20 zile
de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei Sectorului 6 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Primăriei Sectorului
6, www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Sectorului
6-Serviciul Managementul
Resurselor Umane şi la nr. de
telefon 0376.204.438.
l Şcoala Gimnazială nr. 1

Ciorogârla, jud .Ilfov, organizează concurs în data de
27.07.2017, pentru funcţiile de
paznic şi îngrijitor. Relaţii
telefon 021.350.32.30.
l Penitenciarul București-Ji-

lava organizează concurs
pentru ocuparea din sursă
externă a unui post de ofițer
resurse umane. Dosarele de
candidat se depun la sediul
Penitenciarului București-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 București–Jilava, telefon:
021.457.01.82, int.149 și
accesând site-urile www.anp.
gov.ro/web/penitenciarul-bucuresti-jilava/ și www.anp.gov.ro,
Secțiunea Carieră-Concursuri
din sursă externă.

l Penitenciarul Brăila, cu sediul
in Brăila, str. Carantinei nr.4A
scoate la concurs 1 (unu) post
de agent tehnic zootehnist.
Termenul de înscriere este de 15
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la
data de 26 iulie 2017, orele
15.00 inclusiv, la structura de
Resurse Umane a unităţii.Taxa
de participare la concurs este de
85 lei şi se plăteşte la structura
financiară a Penitenciarului
Braila.Informaţii suplimentare
privind condiţiile de participare
la concurs, cerinţele postului,
actele necesare pentru dosarul
de înscriere, probele de concurs
şi locul de susţinere a acestora,
tematica şi bibliografia de
concurs se obţin la tel.
0239619314/int.115, sau la
sediul Penitenciarului Brăila ori
pe site-ul unităţii http://anp.gov.
ro/web/penitenciarul-braila, şi
pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.
anp.gov.ro, secţiunea Carieră-Concursuri din sursă exter-
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nă-Concursuri în curs de
derulare).
l Penitenciarul Bistriţa, scoate

la concurs pentru ocupare din
sursă externă 1 (unu) post
vacant de ofiţer (resurse
umane). Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile
generale şi specifice de participare la concurs, tematică, bibliografie şi probe de concurs,
puteţi obţine la sediul unităţii
din Bistriţa, strada Tărpiului,
nr.22, judeţul Bistriţa-Năsăud,
telefon 0263.238.175, de pe
site-ul unităţii http://anp.gov.
ro/ penitenciarul-bistrita şi de
pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.
anp.gov.ro, secţiunea Carieră –
Concursuri din sursă externă –
Concursuri în curs de derulare).

l Penitenciarul Miercurea Ciuc

scoate la concurs 1 post vacant
de ofiţer (formare profesională).
În termenul de înscriere, de 15
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la
data de 26 iulie 2017, ora 15.00,
inclusiv, candidaţii depun dosarele de candidat complete la
structura de resurse umane din
unitate. Taxa de participare la
concurs este de 85Lei. Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul unităţii, str.Zöld Péter,
nr.2, dar şi pe site-ul unităţii:
http://anp.gov.ro/penitenciarul-miercurea-ciuc/cariera/
concursuri-din-sursa-externa/ şi
al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.

l Pentru încadrarea ca funcţionar public cu statut special în
sistemul administraţiei penitenciare (agent de penitenciare),
Penitenciarul Botoşani scoate la
concurs 3 posturi vacante, după
cum urmează: -2 posturi agent
operativ (grupă de intervenţie
bărbaţi); -1 post agent (fochist).
Termenul de depunere a dosarelor complete este de 26 iulie
2017, orele 15.00, la Penitenciarul Botoşani. Taxa de participare la concurs este de 85 lei.
Relaţii suplimentare privind
condiţiile de înscriere se pot
obţine la sediul Penitenciarului
Botosani. pe site-ul unităţii(http://anp.qov.ro/web/penitenciarul-botosani/cariera) şi al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro,
secţiunea Carieră - Concursuri
din sursă externă- Concursuri în
curs de derulare). Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca
persoană de contact pe domnul
subcomisar de penitenciare
Ionuţ ONOFREI, tel.
0231.515.937, e-mail ionut.
onofrei@anp.gov.ro.
l Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în
sistemul administrației penitenciare (ofițer și agent de penitenciare), Penitenciarul Mărgineni
scoate la concurs 23 posturi
vacante, după cum urmează:1
post de ofițer principal - achiziții publice; 1 post de ofițer
principal - inginer agronom;1
post de agent asistent
medical;12 posturi de agent
operativ - bărbați; 4 posturi de
agent operativ (grupă de intervenție) – bărbați;2 posturi agent
tehnic (conducător auto); 1 post
agent tehnic (fochist); 1 agent
tehnic (instalator).Dosarele de
candidat se depun în termen de
15 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, la structura de resurse umane din

Penitenciarul Mărgineni.Taxa
de înscriere la concurs este de
85 lei.Alte informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul
Penitenciarului Mărgineni
(http://anp.gov.ro/penitenciarulmargineni/cariera/concursuri/
concursuri-in-derulare/) şi la
structura de resurse umane din
Penitenciarul Mărgineni.

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.

CITAŢII
l Pentru termenul din 27 iulie

2017, ora 9.00, dosarul
11330/215/2016, pârâtul
Crihană Grigore Basarab, cu
ultimul domiciliu în Craiova,
Craioviţa Nouă, bl.148B, et.4,
ap.16, Dolj, este chemat la
Judecătoria Craiova, în calitate
de pârât, la solicitarea reclamantului Săvulescu
Marin-Cristian-Victor, în cauza
privind constatare prescripţie
sulte.

l Judecătoria Ineu. Dosar

nr.484/ 246/2017. Pârâtul
Simtion Stelică cu domiciliul
necunoscut este citat la această
instanţă pentru termenul din 03
august 2017,orele 9,00 în proces
de divorţ cu Simtion Ancuţa.
În caz de neprezentare se judecă
în lipsă.

DIVERSE
l Sentinţă civilă nr. 1818/08
Martie 2017 în dosar nr.
9821/318/2016 admite cererea
de divorţ iară copii formulată
de reclamanta Gherasim Oana
Alexandra,
CNP
2900113180028 cu domiciliul în
comuna Bâlteni, sat Peşteana-Jiu, judeţul Gorj împotriva
pârâtului Gherasim Ionuţ, cu
domiciliul în Tulcea, str. Spitalului nr.11, bl. 1, sc.G, et.3,
ap.12, jud. Tulcea, prin publicitate, prin afişare la uşa
instanţei.Declară desfăcută
căsătoria părţilor, încheiată la
data de 23 August 2014 şi
trecută la nr.28/23.08.2014 în
Registrul stării civile al Primăriei Comunei Bîlteni, jud. Gorj,
din culpa pârâtului.Dispune
revenirea reclamanta la numele
purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de „Spîrlea”. Ia act
că nu se solicită cheltuieli de
judecată.Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a fi
depusă la Judecătoria Târgu
Jiu.Pronunţată în şedinţă
publică din 08.03.2017, la Judecătoria Târgu-Jiu.
l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Timiş cu sediul în
Municipiul Timişoara, str.
Gheorghe Bariţiu, nr. 19-21,
jud. Timiş, telefon 0256/490990,
fax 0256/293627 cedează cu
titlu gratuit un câine de serviciu
în vârstă de aproximativ 4 ani.
Solicitările privind preluarea cu
titlu gratuit se adresează în scris
pe adresa unităţii până la data
de 13.07 2017.Persoană de
contact: colonel Păceşilă
Petrişor. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
unităţii sau la numărul de
telefon 0256/490990, interior
24404, fax 0256/293627, mobil
0758034541, e-mail logistica@
jandarmeriatimis.ro.

l Judecătoria Hârlău, dos.
nr.129/239/2017, pârât Molie
Elena, Sentința civilă
nr.709/2017, admite în parte
acțiunea formulată de reclamantul Molie Mihai
(1670307205743), domiciliat în
sat Iazul Nou, strada Tineretului, nr. 1092, comuna Șipote,
județul Iași, cu domiciliu procedural ales la Cabinet avocat
Graveli Cozma Irina, cu sediul
în municipiul Iași, Aleea
Decebal, nr.13, blocB5, scara B,
parter, apart.3, județul Iași, în
contradictoriu cu pârâta Molie
Elena (CNP 2770131270607),
domiciliată în sat Iazul Nou,
comuna Șipote, județul Iași.
Dispune desfacerea căsătoriei
încheiate între părți la data de
23.03.2012 și înregistrată în
Registrul Stării Civile al
comunei Șipote, județul Iași, la
nr.3, din culpa comună a
părților, în condițiile art.373 lit.b
și art.379 alin.1 teza a II-a C.civ.
În baza art.383 alin.3 C.civ,
dispune în sensul revenirii
pârâtei la numele de familie
avut anterior căsătoriei, anume
acela de „Maftei”. În baza
art.453 C.proc.civ., ia act de
faptul că nu au fost solicitate
cheltuieli de judecată. Cu drept
de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare. Pronunțată în
ședință publică, azi, 20.06.2017.
l Drive Star Services SRL,

titular al activităţii „Comerţul
cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”, cod CAEN 4677, la
adresa: Şoseaua Bucureşti-Domneşti, nr.92, sat Clinceni, judeţul Ilfov, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Ilfov,
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector
6, Bucureşti, tel./fax:
021.430.15.23; 021.430.14.02, în
zilele de luni-joi, între orele
9.00-13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul
APM Ilfov.

LICITAŢII
l 1.Denumirea şi sediul organizatorului: Consiliul Local
Cosoba, Str.Principală, nr.344,
comuna Cosoba, judeţul
Giurgiu. 2.Adresa suprafaţa:
-Cosoba, strada Cetate -Grajd
comunal. 3.Durata închirierii:
10 ani. 4.Cuantumul chiriei,
destinaţia: chiria va fi valoarea
maximă licitată în şedinţa de
licitaţie publică. 5.Data-limită şi
locul de primire a ofertelor:
17.07.2017, ora 16.00. 6.Data,
ora şi locul deschiderii ofertelor:
21.07.2017, ora 11.00, la sediul
Consiliului Local Cosoba. 7.
Condiţii de participare:
Conform caiet de sarcini. 8.
Procedura de atribuire: Licitaţie
publică. 9.Persoană de contact:
Silaghi Chiriac Ionela Gabriela,
consilier contabil comuna
Cosoba, 0729.951.801,
0246.253.739.
l 1.Denumirea şi sediul organizatorului: Consiliul Local
Cosoba, Str.Principală, nr.344,
comuna Cosoba, judeţul
Giurgiu. 2.Adresa suprafaţa:
-Cosoba, teren arabil, 5.594mp.
3.Durata închirierii: 10 ani.
4.Cuantumul chiriei, destinaţia:
chiria va fi valoarea maximă
licitată în şedinţa de licitaţie
publică. 5.Data-limită şi locul

de primire a ofertelor:
17.07.2017, ora 16.00. 6.Data,
ora şi locul deschiderii ofertelor:
21.07.2017, ora 11.00, la sediul
Consiliului Local Cosoba. 7.
Condiţii de participare:
Conform caiet de sarcini. 8.
Procedura de atribuire: Licitaţie
publică. 9.Persoană de contact:
Silaghi Chiriac Ionela Gabriela,
consilier contabil comuna
Cosoba, 0729.951.801,
0246.253.739.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 4294/111/2014 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea Bigamest
S.R.L., J05/2554/2006, CUI:
19298472 scoate la vânzare prin
licitație publică „50 aparate
jocuri electronice de noroc”,
preț de pornire 15.400,00 lei.
Bunurile urmează a se vinde în
bloc.Licitația va avea loc în data
de 12.07.2017 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor.Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel mai
târziu până la începerea licitației, cel puțin 10% din prețul de
începere a licitației pentru
bunurile pentru care licitează.
Vânzarea la licitație se va face
în mod public de către lichidatorul judiciar care va oferi
bunurile spre vânzare prin 3
strigări succesive. Bunurile se
adjudecă celui care, după 3
strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să
permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar
atunci când există un singur
concurent, acesta a oferit prețul
de începere a licitației. Dacă nu
se obține prețul de începere a
licitației, la același termen
bunurile vor fi din nou scoase la
vânzare, caz în care licitația va
începe de la prețul de 75% din
cel prevăzut în anunț, iar bunul
va fi vândut celui care va oferi
prețul cel mai mare. Informații
suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
l Debitorul SC Lin Trans SRL
– in faliment, in bankruptcy, en
faillite, cu sediul în localitatea
Dr.Tr.Severin, str.Adrian, nr.212,
jud.Mehedinţi, CIF:24585905,
J25/736/2008, aflată în procedura de insolvență dosar nr.
46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator
judiciar Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare prin negociere directă
cu pas de supraofertă de 10%
din prețul de vânzare:Teren
extravilan, st= 30.000 mp, categoria de folosinta neproductiv,
situate in comuna Malovat,
zona balastier Balotesti, jud.
Mehedinti, Tarla 18, parcela
979, nr. cadastral 50120. Preţul
negociat în condițiile art. 156
alin.(3) din Legea 85/2014 între
SC Lin Trans SRL prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL și persoana fizica
Brinzan Dumitru este în sumă
de 5.000,00 euro, pret neafectat
de TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii).
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunului imobil *
teren extravilan * descris anterior, o reprezinta sentinţei
comerciale de deschidere a
procedurii de faliment pronun-

țată de către judecătorul sindic
in dosarul de insolvență nr.
46/101/2015.Negocierea directă
cu pas de supraoferta va avea
loc în localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi în data de 07.08.2017
orele 14:00.Participarea la negocierea directa cu pas de supraoferta este condiţionată de
consemnarea la bancă, până la
data de 07.08.2017 orele 11,00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire al negocierii directe,
depunerea unei oferte de
cumparare care sa respecte
pasul de supraofertare și să
achiziționeze caietului de
sarcini in suma de 500 lei.Nr.
cont
RO28CARP
026000929828RO01 deschis la
Patria Bank SA Sucursala Dr.
Tr.Severin.Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la şedinţa
de negociere directa la termenul
de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen
să depună oferte de cumpărare.
Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului
sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.Relaţii
la telefoanele: 0756482035 ;
email : office@consultant-insolven.ro sau la sediul lichidatorului din localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A,
jud.Mehedinţi.
l SC Local Urban SRL , cu

sediul în Turnu Măgurele, str.
Republicii, nr. 2, judeţul
Teleorman, cod poştal 145200,
CUI 30055849; J34/168/2012,
telefon/fax 0247411895, e-mail:
localurban@yahoo.com, anunţă
organizarea licitaţiei publice cu
strigare, pentru închirierea unei
suprafeței de teren de 700mp,
situată în Punct Control și
Trecere a Frontierei Turnu
Măgurele – Nikopole. Pe suprafața de teren se pot desfășura
activități economice. Caietele de
sarcini se pot cumpăra în urma
solicitării scrise, de la sediul
societății, etaj 3, camera 5 .
Contravaloarea caietului de
sarcini este de 50 Lei.Termenul
limită de solicitare a clarificarilor
este 12.07.2017. Termenul limită
de depunere a cererii şi documentatiei pentru înscrierea la
licitaţie este 18.07.2017, ora
1600.Şedinta publică de licitaţie
va avea loc în data de 20.07.2017,
ora 1100 la sediul societăţii.În
cazul în care la primul termen de
licitaţie nu se vor întruni condiţiile de desfăşurare a licitaţiei
sau de adjudecare, licitaţia se va
relua în data de 03.08.2017, ora
11,00 în aceleaşi condiţii stabilite
prin caietul de sarcini. Termenul
limită de solicitare clarificări va
fi 27.07.2017, iar termenul limită
de depunere a ofertelor va fi
01.08.2017, ora 16:00. Informații
suplimentare se pot obține la tel/
fax 0247411895, persoana de
contact jr. Ionut Cristea.
l 1. Informaţii generale privind

concendentul: Unitatea Administrativ Teritorială Deleni, cu
sediul în sat Deleni com. Deleni
jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc.
Deleni telefon/ fax 0232.732070/
0232.722043, persoana de
contact: Niţă Elena, tel./ fax:
0730.708454/ 0232.732043.2.
Informaţii generale privind
obiectul închirierii: Teren în
suprafață de 160800 m.p. cu
zăcăminte de piatră, pentru
extragerea pietrei. Garanția de
participare la licitație este 1500
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lei.3. Documentaţia de atribuire
este gratuită și se poate achiziţiona de la sediul Primăriei
Deleni printr-o solicitare scrisă
sau verbală, de la compartimentul Achiziţii publice din
cadrul Primăriei com. Deleni –
persoana de contact: Insp. Niţă
Elena.3.1. Data limită pentru
solicitarea clarificarilor:
14.07.2017 ora 16.00.4. Data
limită de depunere a ofertelor:
18.07.2017, ora 10.00.4.1.
Adresa la care se depun ofertele
într-un singur exemplar:
Primăria comunei Deleni sat
Deleni, jud. Iaşi.5. Data si locul
la care se va desfăşura şedinta
publică de licitație: 19.07.2017
ora 11.30, la sediul Primăriei
com. Deleni.6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Iaşi str.Atanasie
Panu nr.25 telefon 0232.260600
fax: 0232.260411, in termen de
15 zile de la comunicarea
actului atacat;7. Data transmiterii anunţului de participare:
04.07.2017.
l 1.Informaţii generale privind
concendentul: Unitatea Administrativ Teritorială Deleni, cu
sediul în sat Deleni com. Deleni
jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc.
Deleni telefon/ fax 0232.732070/
0232.722043, persoana de
contact: Niţă Elena, tel./ fax:
0730.708454/ 0232.732043.2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Teren în
suprafaţă de 4806 m.p. împărţit
în 6 loturi, pentru construcţii de
locuinţe.3. Documentaţia de
atribuire este gratuită și se poate
achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare
scrisă sau verbală, de la
compartimentul Achiziţii
publice din cadrul Primăriei
com. Deleni – persoana de
contact: Insp. Niţă Elena.3.1.
Data limită pentru solicitarea
clarificarilor: 12.07.2017 ora
16.00.4. Data limită de depunere a ofertelor: 17.07.2017, ora
09.00.4.1. Adresa la care se
depun ofertele într-un singur
exemplar: Primăria comunei
Deleni sat Deleni, jud. Iaşi.5.
Data si locul la care se va desfăşura şedinta publică de negociere: 17.07.2017 ora 11.30, la
sediul Primăriei com. Deleni.6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Iaşi str.
Atanasie Panu nr.25 telefon
0232.260600, fax: 0232.260411,
in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat;7. Data
transmiterii anunţului de negociere: 04.07.2017.
l Lichidator judiciar, organizeaza licitatie publica pentru
autoturism Skoda Octavia
(2008, motorina, gri, 320.477
km) -12.222 lei ( pret ce include
TVA). Licitatia va avea loc la
data de 11.07.2017, ora 10, in
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.7, bl.A
Est, ap.51, jud Prahova. In
cazul in care bunul nu se vinde,
licitatia va fi reluata in datele de
14.07.2017 orele 10,00;
18.07.2017 orele 10,00;
21.07.2017 orele 10,00;
26.07.2017 orele 10,00.
Inscrierea la licitatie se face cu
cel putin 1(una) zi inainte de
data fixata pentru licitatie.
Pentru inscriere sunt necesare:
cerere de inscriere, copie CI sau
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Certificat de inmatriculare,
imputernicire pentru reprezentant, dovada achitarii garantiei
de participare de 10% din pretul
de pornire si 100 lei reprezentand contravaloarea regulamentului. Aceste sume se vor achita
la biroul lichidatorului sau in
contul deschis pe Online
Consulting SRL CUI 15607923
la Libra Bank SA Ploiesti sub
nr.RO69BREL0002000548960100.
Informatii suplimentare la tel:
0744920534, email: tempoinsolv@gmail.com si www.
tempoinsolv.ro.
l Lichidator judiciar, organizeaza licitatie publica pentru
spatiu comercial tip baraca
metalica (chiosc) in suprafata
de 19,5 mp, situat in Campina,
str.I.L.Caragiale, nr.5, judetul
Prahova la pretul de 3600 lei.
Licitatia va avea loc la data de
17.07.2017, ora 10, in Ploiesti,
P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est,
ap.51, jud Prahova. In cazul in
care bunul nu se vinde, licitatia va fi reluata in datele de
20.07.2017 ora 10, 24.07.2017
ora 10, 27.07.2017 ora 10 si
17.08.2017 orele 12,00.
Inscrierea la licitatie se face cu
cel putin 1(una) zi inainte de
data fixata pentru licitatie.
Pentru inscriere sunt necesare:
cerere de inscriere, copie CI sau
Certificat de inmatriculare,
imputernicire pentru reprezentant, dovada achitarii garantiei
de participare de 10% din pretul
de pornire si 100 lei reprezentand contravaloarea regulamentului. Aceste sume se vor achita
la biroul lichidatorului sau in
contul deschis pe “SELENA C
SRL” la Libra Bank SA Agentia
Ploiesti
sub
n r.
RO30BREL0002001300520100
cod fiscal 4387806. Informatii
suplimentare la tel: 0744920534,
email: tempoinsolv@gmail.com
si www.tempoinsolv.ro.
l SC Tara Com Impex SRL,

prin lichidator anunţă vânzarea
publică a bunului imobil situat
in Azuga, str. Prahovei, nr. 32,
bl. 21B, sc. A, et. 1, jud.
Prahova, (zona semicentrala),
respectiv un apartament
compus din trei camere si
dependinte la pretul de 127.140
lei. Dotari: gresie, parchet,
tamplarie PVC. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
40 % din pretul stabilit in
raportul de evaluare si sunt
stabilite urmatoarele zile de
licitatie: 10.07.2017, 13.07.2017,
17.07.2017, 20.07.2017,
24.07.2017, 27.07.2017,
31.07.2017, 03.08.2017,
07.08.2017, 10.08.2017,
14.08.2017, 17.08.2017,
21.08.2017, 24.08.2017,
28.08.2017, 31.08.2017,
04.09.2017, 07.09.2017,
11.09.2017, 14.09.2017,
19.09.2017, 21.09.2017,
26.09.2017, 28.09.2017,
11.10.2017, 18.10.2017,
25.10.2017, 31.10.2017,
06.11.2017 si 15.11.2017 orele
13.00. Relaţii suplimentare la
tel. 0344104525.

l SC Macogres Cons SRL prin

lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica bunurilor
mobile aflate in patrimoniul
societatii si anume: autoturism
Renault Megane la pretul de
3.550 lei, autotractor Volvo la
pretul de 20.250 lei. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din

20.10.2016 si a regulamentului
de participare la licitatie. Pretul
de pornire al licitatiei este redus
cu 50 % fata de cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile
vor avea loc pe data de
10.07.2017, 12.07.2017,
14.07.2017, 17.07.2017,
19.07.2017, 21.07.2017,
24.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, 31.07.2017,
02.08.2017, 07.08.2017,
09.08.2017, 14.08.2017,
16.08.2017, 01.09.2017,
04.09.2017, 06.09.2017,
11.09.2017 si 13.09.2017 orele
13.00 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B
Et.7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l SC International Alpha Trans
SRL, prin lichidator judiciar,
anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor af late in
patrimoniul societatii debitoare
conform regulamentului de
vanzare a bunurilor si a raportului de evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din
20.04.2017, si anume: terenul in
suprafata de 2.279 mp, situat
com. Paulesti, sat Gageni , jud.
Prahova compus din : terenul in
suprafata de 2.000 mp , tarla 1,
parcela L 64/14, nr. cad. 10702 si
teren intravilan ( drum) in suprafata de 279 mp, Tarla 1, parcela
L46/14, nr cad 10701, la pretul de
82.000 lei. Pretul de pornire al
licitatiilor este cel stabilit in
raportul de evaluare. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data de
10.07.2017, 12.07.2017,
14.07.2017, 17.07.2017,
19.07.2017, 21.07.2017,
24.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, 31.07.2017,
02.08.2017, 07.08.2017,
09.08.2017, 14.08.2017,
16.08.2017, 01.09.2017,
04.09.2017, 06.09.2017,
11.09.2017 si 13.09.2017 orele
12.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7,
cab 7B. Relatii suplimentare
sediul lichidatorului judiciar cat
si la telefon 0344104525.
l SC Fabissimo Group SRL,
prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul acesteia, respectiv:
magazine tip termopan cu
suprafete diferite si preturi
cuprinse intre de 1.395,5 lei si
2.392 lei, etc. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50 %
din cel stabilit in raportul de
evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din
18.11.2015. Licitaţiile vor avea
loc pe data de: 10.07.2017,
12.07.2017, 14.07.2017,
17.07.2017, 19.07.2017,
21.07.2017, 24.07.2017,
26.07.2017, 28.07.2017,
01.08.2017, 03.08.2017,
07.08.2017, 09.08.2017,
11.08.2017, 14.08.2017,
16.08.2017, 18.08.2017,
31.08.2017, 01.09.2017 si
04.09.2017 orele 13.15 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare
0732405295, 0344104525.
l SC ROVIT SA, societate

aflată in reorganizare judiciară,
prin administrator judiciar
anunţă vânzarea la licitaţie a
unor bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca
următoarele bunuri, respectiv

miercuri / 5 iulie 2017
Ferma 1 – compusă din:
construcţii, depozit, casă de
locuit, depozit, sopron tractoare,
casă de locuit, baracă metalică,
rampă spălat maşini, fosă
septică, puţ şi teren aferent
situată in Boldeşti-Scăieni, str.
Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la
preţul de 276.450 lei; Ferma 1 –
C7 ( demisol ) compusă din:
construcţie cantină - demisol şi
teren aferent, situată in
Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr.
44, jud. Prahova, la preţul de
36.200 lei; Ferma 8 – compusă
din: construcţii dormitor, atelier
mecanic, remiza, 2 magazii şi
teren aferent lot 1 – 5.599 mp,
teren aferent lot 1 – 341 mp,
situată in loc. Valea Călugărescă, sat Valea Largă, jud.
Prahova, la preţul de 101.600
lei; Clădire baracă C1 ( Hagi
Anton ) şi teren aferent in
suprafaţă 1509 mp situată in
Boldeşti-Scăieni, jud. Prahova la
preţul de 50.800 lei; Ferma 5 –
compusă din: construcţii
cantină, sopron, depozit, anexă
atelier mecanic, bloc locuinţe,
rezervor poliester, 30 t, şi teren
aferent 3295 mp, situată in
Bucov, sat Chitorani, zona Valea
Orlei, jud. Prahova 428.550 lei;
Teren intravilan in suprafata de
483 mp situat in com. Bucov, sat
Valea Orlei, jud. Prahova, la
preţul de 15.450 lei, Ferma 9 compusă din: construcţii,
Sopron Cizelat (Depozit),
Clădire Cantina, Grajd pt Cai,
Sediu Ferma, Sopron Ingăşăminte, Gard Imprejmuire,
Baraca Dormitor, Căldire
Depozit, Atelier Mecanic,
Rezervor pt Apa cu Sup Metal,
Platformă Beton + Modernizare
Drum, Reţea Electrică Aeriană,
Rezervor motorină, Spaţiu
Depozitare – Platformă, Grup
sanitar, Rampă, Beci, fundaţie,
WC, bazin şi terenul intravilan
aferent in suprafaţă de 9.157
mp, situată in Urlaţi, loc. Valea
Mieilor, jud. Prahova la preţul
de 416.575 lei şi o serie de
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la preţul de 105 lei
(fara TVA), remorca auto, la
preţul 1515 lei (fara TVA),
remorca RBA 5, la preţul de
1515 lei (fara TVA), bena
remorca, 4 buc la preţul de 985
lei/ buc (fără TVA). Licitaţia
publică are loc in baza hotărârilor Adunării Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013,
05.08.2013 12.08.2013,
29.07.2014, 29.07.2014,
22.01.2015 si a regulamentului
de participare la licitaţie. PreĂul
de pornire al licitaţiei este redus
cu 50 % din preţul stabilit in
raportul de evaluare. Sedinţele
de licitaţii vor avea loc pe data
de: 10.07.2017, 12.07.2017,
14.07.2017, 17.07.2017,
19.07.2017, 21.07.2017,
24.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, 31.07.2017,
02.08.2017, 07.08.2017,
09.08.2017, 14.08.2017,
16.08.2017, 01.09.2017,
04.09.2017, 06.09.2017,
11.09.2017 si 13.09.2017, orele
12.15, la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
7, cab 7B. Detalii: in caietul de
sarcini si la telefon 0344104525.
l Turnătoria Centrala Orion SA,
societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploieşti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, scoate la vânzare
următoarele bunuri mobile: autoturism Daewoo Cielo TF19Y, an

fabricaţie 1999, nr. inmatriculare
PH-15-TCO- 760 euro; autoturism Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992, nr. inmatriculare
PH-20-TCO - 5.985 euro; autoturism Nubira, an fabricaţie 2003,
nr. inmatriculare PH-35-TCO 950 euro; autoutilitară Iveco
Daily 65C15, an fabricaţie 2008,
nr. inmatriculare PH-36-TCO 5.605 euro; autoutilitara Iveco
Daily 65C15, an fabricatie 2004,
nr. inmatriculare PH-33-TCO 3.800 euro; autotractor Volvo
FM12-420, an fabricaţie 2004, nr.
inmatriculare PH-31-TCO 12.635 euro; semiremorca
Schmitz SKI24, an fabricaţie
2 0 0 4 , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-32-TCO - 7.695 euro. Preţul
bunurilor nu includ TVA. Licitaţiile se vor organiza in data de
07.07.2017 ora 12:00, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 12.07.2017,
14.07.2017, 19.07.2017,
21.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, 02.08.2017,
04.08.2017, 09.08.2017,
11.08.2017, 16.08.2017,
18.08.2017, 23.08.2017,
25.08.2017, 30.08.2017,
01.09.2017, 06.09.2017,
08.09.2017, 13.09.2017,
15.09.2017, 20.09.2017,
22.09.2017, 27.09.2017,
29.09.2017, la aceeaşi oră şi
aceeasi adresă. Dosarul de
prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul lichidatorului judiciar.
Telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email
office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l Compania Energopetrol S.A.
societate in reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, scoate la vânzare
prin licitaţie, in bloc, următoarele utilaje: Buldoexcavator
PH.02.VUR, 1996 - 6.000 lei;
Autocamion 16230 F PH.28.
EPC, 1999 - 8.500 lei; Automacara PH.02.GKG, 1994 - 4.000
lei; Automacara AMT PH.49.
EPC, 1981 - 13.000 lei; Autotren
PH.41.EPP, 1983 - 11.000 lei;
Autobasculanta PH.33.EPA,
1982 - 4.900 lei; Maşina de forat
cu Macara PH.04.UZH, 1985 4.800 lei; Automacara Hidrom
16 T PH.15.EPA, 1983 - 13.100
lei; Tractor U 650 PH.48.EPC,
1992 - 4.700 lei; Tractor articulat PH.21.EPP, 1998 - 12.000
lei; Automacara 10 T PH.03.
FHO, 1996 - 8.000 lei; Motostivuitor, 1987 - 2.700 lei. Preţurile
nu includ TVA. Licitaţiile se vor
organiza la sediul administratorului judiciar in data de
07.07.2017 ora 09:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramată pentru data de
10.07.2017, 12.07.2017,
14.07.2017, 17.07.2017,
19.07.2017, 21.07.2017,
24.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, la aceeaşi oră şi
aceeaşi adresă. Cererile de
inscriere la licitaţie se depun in
original la sediul administratorului judiciar insoţite de toate
documentele prevăzute in regulamentul de vânzare. Inscrierea
la licitaţie se poate efectua cu 48
de ore inaintea datei tinerii licitaţiei, mai multe relaţii precum
şi achiziţionarea regulamentului
de vânzare se pot obţine de la
administratorului judiciar, la
adresa mai sus menţionată, la
numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe

site-ul www.andreiioan.ro.
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
A g r o Vi n g a c u s e d i u l î n
România, comuna Vinga, nr.
478, judeţul Arad, CUI 3026846,
anunță vânzarea la licitație
publică (Licitația a-III-a),
conform prevederilor art. 250
din Legea nr. 207/2015, la data
de 18.07.2017, ora 1000, 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
cabină pază 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-neutilizată și nefuncțională),
Construcția depozit combustibil
nr. top 4430/3, nr. cad. C4 nu mai
există faptic, fiind actualmente
demolată cu cladire cabină
poartă și 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 a-III-a
licitație este de 204.135 lei,
exclusiv TVA. Taxa de participare 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 TimișoaraAdministrația Județeană a Finațelor Publice Arad). Invităm pe
cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Vinga sau la tel.
0257/460126.

PIERDERI
l Pierdut certificat constator de

autorizare Cf. Legii 359/2004
pentru activitatea 5630 care se
desfasoara la beneficiar pentru
Cafegiu Vgi SRL cu J6/36/2016
si CUI:35423968. Il declar nul.

l SC Andreex SRL, cu sediul în

comuna Josenii Bârgăului, sat
Josenii Bârgăului, str.Princi-

pală, nr.246, jud.Bistriţa
Năsăud, având J06/134/1992,
CUI:3938206, declară pierdute
şi nule trei certificate constatatoare eliberate de ONRC Bistriţa-Năsăud.
l Pierdut Atestat de Producător
seria DJ, nr.0743070, eliberat
Primăria Călăraşi, judeţul Dolj,
aparţinând Pencu Ligi. Se
declară nul.
l Pierdut Contract vanzare

cumparare nr. 70/3/1976 ICVL
Bucuresti, Proces verbal
predare primire din 27.08.1976,
pe numele Braga Nicolae si
Braga Liudmila. Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare
integrala locuinta Bucuresti, pe
numele Francisc Georgeta.
Declar nula.
l Pierdut Contract construire

636/9/1979 si Proces verbal din
23.01.1979, pe numele Constantinescu Marilena. Le declar nule.

l Pierdut Contract vanzare

cumparare 43637/1995, pe
numele Melintescu Ioana.
Declar nul.

l S.C. Verighete S.M. S.R.L.,
C.U.I. 27253129, cu sediul în
mun. Codlea, str. Nicolae
Bălcescu nr. 59, jud. Braşov,
declar pierdută cartea de intervenţie.
l Subsemnatul Socoteanu
Corneliu declar că am pierdut
legitimaţia seria LRT-S nr.
00065 emisă de Guvernul
României. O declar nulă.
l Declar pierdut contract de
vânzare –cumpărare nr. 21259V
emis de societatea comercială
“Titan AL S.A.” pe numele
Iliescu Marin şi Aurora. Se
declară nul.
l S.C. Casiopeea Star S.R.L.
C.U.I.
23232093,
J40/2131/2008, declar pierdute
şi nule certificatul constatator
nr. 608144 eliberat la data de
05.12.2008 de Oficiul Registrului Comerţului şi certificatul
de înregistrare seria B nr.
1127931 eliberat la data de
12.02.2008.
l Martin Andreea Demetra
declar pierdut şi nul certificat
de medic dentist specialist
stomatologie generală seria S nr.
0000376, număr de înregistrare
1760, eliberat în data de
09.07.2007 de către Ministerul
Sănătăţii Publice.
l Subsemnata, Popa Liliana,
angajata societăţii S.C. Top Gel
P r o d S R L c u C . I . F. : R O
6780452, nr. de înregistrare:
J16/3351/1994 sediul Carcea
jud. Dolj, str. Aeroportului
nr.120, cu funcţia de economist,
declar că la punctul de lucru
Tulcea din str. Gazelei nr.1,
Oraş Tulcea, Jud. Tulcea s-a
pirdut un chitanţier în data de
31.05.2017. Specific că acest
chitanţier s-a pierdut în judeţul
Tulcea, de către agentul de
vânzări Gherghina Arghir
Valentin, chitanţier ce avea ca
serie de numere DJTGPC nr.
de la 1917451 la 1917500. Din
acest chitanţier lipsesc chitanţele din cotor exemplarele verzi
de la seriile 1917451 până la
1917491, iar de la1917492 până
la 1917500 cele 3 exemplare.
Iar seria 1917483 posibil să fie
anulată.

