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OFERTE SERVICIU
l Fabrica incaltaminte, banda noua 
angajeaza cusatoare, pregatitoare, 
croitor si maistru, zona metrou Cran-
gasi. Telefon:0728847845.
 
l GUARD ONE angajeaza agenti 
de securitate,  6-8 lei/ora NET, 
p r o g r a m  8  o r e /
zi.0734337652/0724222507.
 
l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul 
Sibiu, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de referent tr.1A (cu atribuţii 
principale de curățenie și suprave-
ghere bazin) pe perioadă nedetermi-
nată, conform HG(A) 286/2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2 și 
constă în: -Probă scrisă -în data de 27 
septembrie 2016, ora 12.00; -Interviu 
-în data de 30 septembrie 2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -condițiile 
generale prevăzute de legislația în 
vigoare pentru ocuparea unui post 
vacant; -studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă minim 3 ani; -să aibă domici-
liul în Sibiu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 19 septembrie 2016, 
ora 13.00, la sediul Serviciului Public 
Baia Populară Sibiu, str.Andrei 
Șaguna nr.2, Sibiu. Relaţii suplimen-
tare la sediul Serviciului Public Baia 
Populară Sibiu; persoană de contact: 
d - n a  P o p a  A n d r a ,  t e l e f o n : 
0748.192.016, e-mail: baia.populara@
sibiu.ro.
 
l Spitalul General Căi Ferate 
Drobeta Turnu Severin organizează: 
în conformitate cu HG nr.286/2011, 
concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a unui post contrac-
tual, vacant de muncitor necalificat 
I, spălătoreasă, la Compartiment de 
reparaţii, întreţinere, pază. Condiţii 
de participare: studii generale, fără 
vechime. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -19 
septembrie 2016, ora 14.00 termenul 

limită de depunere a dosarelor; -27 
septembrie 2016, ora 10.00 -proba 
scrisă; -29 septembrie 2016, ora 10.00 
-proba interviu. Detalii privind 
condiţiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Spitalului 
General Căi Ferate Drobeta Turnu 
Severin, telefon 0252.317.339.
 
l Primăria Comunei Vulturu, 
județul Constanța, organizează 
c o n c u r s  d e  r e c r u t a r e  p e n t r u 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a funcției  publice de execuție, 
vacantă, de referent, clasa III, grad 
profesional debutant la Comparti-
mentul urbanism, disciplină în 
construcţii, amenajarea teritoriului și 
registrul agricol. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcţiei 
publice sunt: -Studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -11 octombrie 
2016, ora 10.00: proba scrisă; -11 
octombrie 2016, ora 14.00: proba 
interviu. Dosarele de înscriere  la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.49, alin.(1) din  Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008  și se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Vulturu. Detalii 
privind condiţiile specific și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială: www.comu-
navulturu.ro. Relaţii suplimentare se 
pot  obţine la  sediul  Primăriei 
Vulturu, comuna Vulturu, str.Eroilor, 
nr.45, județul Constanța, telefon 
0241.859.801.
 
l  Coleg iu l  Naţ iona l  “Miha i 
Viteazul”, cu sediul în localitatea 
Slobozia, B-dul Unirii, nr.10, judeţul 
Ia lomiţa ,  anunţă scoaterea la 
concurs a postului contractual 
vacant, de: -Administrator patri-
moniu I (S), un post, conform HG 
286/23.03.2011 cu modificările și 

completările ulterioare. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să  îndepl inească  următoare le 
condiții: -studii universitare de 
licenţă cu specialitatea de inginer/
economist (conform Legii nr.1/2011); 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani. Calendarul de desfășu-
rare a concursului: -27.09.2016, ora 
10.00 -proba scrisă; -30.09.2016, ora 
10.00 –interviul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 19.09.2016, 
ora 12.00, la sediul Colegiului Naţi-
onal „Mihai Viteazul” Slobozia. 
Relaţii suplimentare la secretariatul 
Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” 
Slobozia, telefon: 0243.236.322. 
Persoană de contact: Iancu Elena.
 
l Spitalul de Urgență Petroșani, cu 
sediul în localitatea Petroșani, str.1 
Decembrie 1918, nr.137A, judeţul 
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, astfel: -12 posturi 
infirmier debutant, 14 posturi îngri-
jitor curăţenie, 1 post funcţionar 
administrativ debutant, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 27.09.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.09.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -candidatul 
îndeplinește condiţiile prevăzute de 
lege în vederea exercitării profesiei în 
România (are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România); 
-cunoaște limba română, scris și 
vorbit; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are capa-
citate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau 
de unităţile sanitare abilitate; -înde-
plinește condiţiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 

care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: -școală 
generală pentru posturile de înfir-
mier și îngrijitor curăţenie; -diplomă 
de bacalaureat pentru postul de 
funcţionar administrativ; -curs 
(dovada înscrierii la curs) de infir-
m i e r  o r g a n i z a t  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. sau organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale 
cu aprobarea M.S.; -vechimea nu este 
necesară. 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 din 
Petroșani, str.1 Decembrie 1918, 
nr.137A, judeţul Hunedoara. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului de 
U r g e n ț ă  P e t r o ș a n i ,  t e l e f o n : 
0254.543.318, int.113.
 
l  Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în București, Sector 4, Str.Avalanșei 
nr.20-22, scoate la concurs, în data de 
05.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei următorul post 
vacant: Consilier juridic, grad profe-
sional superior– Direcţia Contencios, 
Legislaţia Pieţei Muncii și Metodo-
logie, Compartiment Metodologie  
Relaţii cu Publicul.Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante:Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura știinţelor juridice;Ve-
chime minimă în special itatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani;Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet– nivel mediu;Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.
 
l Institutul Limbii Române recru-

tează și selectează candidaţi din 
mediul universitar și preuniversitar, 
pentru ocuparea postului de lector de 
limba română de la Universitatea „V. 
Brusov” din Erevan, Republica 
Armenia, pentru o perioadă determi-
nată, de maxim 36 de luni. Candi-
daţii, cadre didactice titulare din 
învăţământul universitar sau preuni-
versitar, trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.2 din 
H.G.nr.837/2014. Conform cerinţelor 
Univers i tăţ i i  „V.  Brusov” din 
Erevan, candidaţii trebuie să fie bun 
cunoscători al limbii engleze și al 
limbii ruse, să fie organizat, să aibă 
cunoștinţe temeinice de operare pe 
calculator. Concursul se va desfășura 
conform următorului calendar: de la 
data publicării anunţului, până în 
data de 06.10.2016, ora 11.00- depu-
n e r e a  d o s a r e l o r ;  0 7 . 1 0 . 2 0 1 6 - 
10.10.2016, 
evaluarea dosarelor– prima probă; 
11.10.2016- afișarea rezultatelor în 
urma evaluării dosarelor; 14.10.2016- 
interviu (ora se va comunica după 
afișarea rezultatelor evaluării dosa-
relor); 15.10.2016- afișarea rezulta-
telor în urma interviului. Rezultatul 
final se publică pe pagina web a ILR, 
în termen de maximum 2 zile lucră-
toare de la data comunicării de către 
partenerul  s tră in  a  lectorului 
desemnat. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art.7 din OMEN 5076/2014 și se 
vor depune în format tipărit și elec-
tronic, pe CD sau DVD, la sediul 
Institutului Limbii Române din 
București, str. Caransebeș nr.1, et.7, 
sector 1, cod poștal 012271, direct 
sau prin intermediul serviciilor 
poștale ori de curierat care permit 
confirmarea primirii în termen de 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Institutului Limbii Române, la 
telefon 021/3110631 sau prin e-mail, 
scriind la adresa lectorate@ilr.ro. 
Detalii privind condiţiile și selecţia 
lectorilor sunt disponibile pe pagina 
www.ilr.ro.
 
l Direcţia Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 organizează 
c o n c u r s  d e  r e c r u t a r e  p e n t r u 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuţ ie  temporar  vacante  de  

inspector specialitate, treaptă profe-
sională II, studii superioare de lungă 
durată, vechime în specialitatea 
studiilor de minim 9 ani,  în cadrul  
Serviciului Evidenţa Persoanelor. 
Concursul se organizează la sediul 
instituţiei din București, str. Hanul 
Ancuţei nr.4, sector 6, în data de 
21.09.2016, ora 10.00, proba scrisă și 
23.09.2016, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 5 de zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III–a, 
la sediul instituţiei. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul instituţiei.Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei și la nr. de tel.: 
021.434.13.31–Serviciul Resurse 
Umane, Juridic.
 
l În conformitate cu prevederile 
art.7 din Hotărârea Guvernului  
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Autoritatea 
Rutieră Română- A.R.R, cu sediul în 
b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 
București,  organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, în 
cadrul instituției:-referent debutant 
(S)- Agenţia Teritorială A.R.R. Alba 
(1 post pe durată nedetermina-
tă),Condiţiile specifice de participare 
la concurs: a) nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: știinţe ingi-
nerești, economice, juridice, comuni-
care și relații publice; b) vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului- nu este cazul;c) 
cunoștinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu;-refe-
rent de specialitate gradul II (S)- 
Agenţia Teritorială A.R.R. Brașov (1 
post pe durată nedeterminată), 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs: a) nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: știinţe ingi-
nerești, economice, juridice, comuni-
care și relații publice; b) vechime în 
special i tate  studi i lor  necesare 
ocupării postului: minim 1 an; c) 
cunoștinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu;-refe-
rent debutant (S)- Agenţia Terito-
rială A.R.R. București (1 post pe 
durată nedeterminată),Condiţiile 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 

Dosar de executare nr. LO35. Nr. 91208 din 31.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 

mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15.09.2016, ora 11.00, în 

localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Logisticpav S.R.L., cu domiciliul fiscal în 

localitatea Târgoviște, str. Cpt. Stanică Ilie, nr. 9, bl. 46 B, sc. A, et. P, ap. 2, județ Dâmbovița, cod de 

identificare fiscala 31041051: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau 

de pornire al licitației, exclusiv TVA (Lei), Cota TVA/ neimpozabil, 20%; Autoturism Daewoo Cielo, an 

fabricație 1996, 5 locuri, culoare verde, carburant benzină, 1 buc., 2178 lei, 436 lei. Total: 2178 lei; 

cota TVA: 436 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și 

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

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

cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 

licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 

licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 

de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 

dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 

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

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

sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 

(2), lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, Str. 

Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon 

numărul 0245.616.779, int. 458, persoană de contact: Zanfir Maria. Data afișării: 05.09.2016.

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

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

Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 116. Nr. 16985 din 31.08.2016. Anunțul privind vânzarea 

pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 21, luna septembrie, orele 

12.00, anul 2016, în oraș Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, jud. Dâmbovița, se va vinde prin licitație 

publică (licitația a II-a ) următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Comsim Impex SRL, cu 

domiciliul fiscal în oraș Pucioasa, Piața Centrală, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 940775: 

Clădire (extindere construcție) în suprafață construită de 67 mp (suprafață desfașurată de 161 mp), 

compusă din parter, etaj și mansardă, construită din metal, panouri isopan, acoperită cu panouri 

isopan, situată în oraș Pucioasa, Piața Centrală, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației 168572 lei (exclusiv TVA *); *) Cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea 

bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este 

de 20% neimpozabil conform art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare 

sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației (în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Dâmbovița, cod identificare fiscală 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului 

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

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

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

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

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

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

conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

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

0245.760.698. Data afișării: 05.09.2016.
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specifice de participare la concurs: a) 
nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă: ştiinţe inginereşti, 
economice, juridice, comunicare şi 
relații publice; b) vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului- nu este cazul;c) cunoştinţe 
operare calculator:  MS Office, 
Internet, nivel mediu;-referent debu-
tant (S)- Agenţia Teritorială A.R.R. 
Vaslui (1 post pe durată nedetermi-
nată),Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs: a) nivelul studiilor: 
s tudi i  superioare  absolvi te  cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă: 
ştiinţe inginereşti, economice, juri-
dice, comunicare şi relații publice; b) 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului- nu este 
cazul;c) cunoştinţe operare calcu-
lator: MS Office, Internet, nivel 
mediu;-economist gradul II (S)- 
Biroul Audit de Siguranță a Infras-
tructurii Rutiere- Direcția Siguranța 
Infrastructurii Rutiere (1 post pe 
durată nedeterminată), Condiţiile 
specifice de participare la concurs: a) 
nivelul studiilor: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă: ştiinţe economice; b) 

vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 1 
an;c) cunoştinţe operare calculator: 
MS Office, Internet, nivel mediu;-re-
ferent de specialitate gradul II (S)- 
B i rou l  Aud i t  de  S iguranță  a 
Infrastructurii Rutiere- Direcția 
Siguranța Infrastructurii Rutiere (1 
post pe durată nedeterminată), 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs: a) nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: ştiinţe ingi-
nereşti; b) vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; c) cunoştinţe operare 
calculator: MS Office, Internet, nivel 
mediu;-economist gradul IA (S)- 
Serviciul Financiar B.V.C. Tarife- 
Direcția Economică (1 post pe durată 
nedeterminată), Condiţiile specifice 
de participare la concurs: a) nivelul 
studiilor: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă: ştiinţe economice; b) vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 7 ani; c) 
cunoştinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu;-arhivar 
treapta II (M)- Serviciul Adminis-
trativ, Corepondență, Arhivă şi 

Transport (1 post pe durată nedeter-
minată), Condiţiile specifice de 
participare la concurs: a) nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau echiva-
lentă; b) vechime în muncă necesară 
ocupării postului: minim 1 an; c) 
cunoştinţe operare calculator: MS 
Office, Internet, nivel mediu.Dosarele 
de concurs se depun la sediul Autori-
tăţii Rutiere Române- A.R.R., b-dul 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucu-
reşti, până la data de 24.06.2016 ora 
14.00.Concursul va consta în 3 etape 
succesive:a) selecţia dosarelor de 
înscriere:  -se depun dosare de 
concurs în perioada 06.09.2016- 
19.09.2016 (în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului);b) proba scrisă: -proba scrisă 
va avea loc la sediul central al Auto-
rităţii Rutiere Române- A.R.R., b-dul 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 
Bucureşti, în data de 27.09.2016 ora 
10.00;c) interviul: -interviul se va 
susţine la sediul central al Autorităţii 
Rutiere Române- A.R.R., b-dul 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucu-
reşti, în data de 03.10.2016 ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0213134853 Serviciul Resurse 

Umane.Bibliografia şi alte informaţii 
necesare desfăşurării concursului 
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe 
s ite-ul  www.arr.ro.Dosarele  de 
concurs se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț, la sediul autori-
tății.
 
l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, 
terenul în suprafață de 20 mp, situat 
în domeniului public al localității- 
adiacent imobilului situat în strada 
Povernei nr.44, în vederea închirierii 
pe o perioadă de 2 ani, cu destinația:  
”amplasare construcție provizorie 
pentru activități de informare, 
reclamă publicitară şi servicii”. Lici-
ta ţ ia  va  avea  loc  în  data  de 
12.10.2016, orele 10.00. Cererea de 
înscriere la licitaţie publică, însotită 
de  documentele specificate în caietul 
de sarcini, se vor depune la registra-
tura Primăriei oraşului Bragadiru 
până la data de 10.10.2016, orele 
15.00. Relaţii la telefon 021.448.07.95 
interior 123.
 

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii pe o perioadă de 2 
ani, cinci amplasamente de teren, 
situat în domeniului public al locali-
tății ,  cu destinația ”amplasare 
panouri publicitare cu dimensiunile 
de maxim 3,2 x 2,3 mp”, după cum 
urmează:1)1 mp teren- adiacent 
imobilului situat în oraşul Bragadiru, 
şos. Alexandriei nr.135;2)1 mp teren- 
adiacent imobilului situat în oraşul 
B r a g a d i r u ,  ş o s .  A l e x a n d r i e i 
nr.207;3)1 mp teren- adiacent imobi-
lului situat în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.279;4)1 mp teren- 
adiacent imobilului situat în oraşul 
B r a g a d i r u ,  ş o s .  A l e x a n d r i e i 
nr.322;5)1 mp teren- adiacent imobi-
lului situat în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.420;Licitaţia va avea 
loc în data de 12.10.2016, orele 12.00.
Cererea de înscriere la licitaţie 
publică, însotită de  documentele 
specificate în caietul de sarcini, se 
vor depune la registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru până la data de 
10.10.2016, orele 15.00. Relaţii la 

telefon 021.448.07.95 interior 123.
 
l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii pe o perioadă de 5 
ani, terenul în suprafață de 1087 mp, 
situat în domeniul public al oraşului 
Bragadiru– tarla 20, parcela 4 şi 
parcela 5, județul Ilfov, cu destinația 
”birouri şi spațiu depozitare mate-
riale de construcții– rețele edilitare”. 
Licitaţia va avea loc în data de 
13.10.2016, orele 10.00. Cererea de 
înscriere la licitaţie publică, însotită 
de  documentele specificate în caietul 
de sarcini, se vor depune la registra-
tura Primăriei oraşului Bragadiru 
până la data de 11.10.2016, orele 
15.00.Relaţii la telefon 021.448.07.95 
interior 123.

CITAŢII
 
l Dosar nr.3204/307/2014. Somaţie 
(Înştiinţare). Prin încheierea de 
şedinţă din 21.06.2016, instanţa a 
dispus emiterea unei somaţii (înştiin-
ţare) către toate persoanele interesate 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 

Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 4986/2015. Nr. 4986/31.08.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul 

de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.09.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, 

nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, 

aparținând debitorului Buiac Rodica, cu sediul în localitatea Călărași, str. Pompierilor, nr. 8, bl. A36, sc. 

1, et. 1, ap. 19, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 4986/06.03.2015, prețul de 

pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: Imobil apartament în suprafață utilă de 63,87 

mp și teren aferent în suprafat de 18,01 mp, ambele situate în municipiul Călărași, str. Pompierilor, nr. 

8, bl. A36, sc. 1, ap. 19, valoare - 174.286 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare 

sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun 

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

stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din care să 

rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 

stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de 

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

prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 

pentru persoanele jurudice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 

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

română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoanele fizice 

străine, copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la 

data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 

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

cunoștiință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 

207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 02.09.2016. Relații suplimentare, la 

telefonul: 0242.312.939, interior 120.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23 

septembrie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nissa Design SRL, CUI 27359201, cu 

sediul în localitatea Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 9, bl. 156, ap. 8, județ Dolj: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 

Cantitate, Prețul unitar de evaluare sau de pornire al licitației (exclusiv TVA), Cota TVA/ neimpozabil/ 

scutit *); Mașină de cusut Juki DDL - 8700 ,11 buc., 837 lei, 20%; Mașină pentru cusătură manuală 

Juki Gute model 781D, 1 buc., 9000 lei, 20%; Mașină universală de refileti automată de cusut 

buzunare, 1 buc., 30200 lei, 20%; Panou radiant cu infraroșu Sunjoi SR25, 1 buc., 1150 lei, 20%. *) 

Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

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

să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, 

dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 

după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 

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

după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând 

să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 

înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 

15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, 

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

nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2, 1, cu domnul Miu Adrian.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, luna 

septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Solidaritatea 2003 SRL, cu domiciliul 

fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/ 613, sc. B, Parter, cod de identificare fiscală 

15864226: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, 

(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Copiator digital Xerox C118, 473 lei, 20%; 2. Bibliotecă 

birou, 1.250 lei, 20%; 3. Televizor color Sony, 45 lei, 20%Total: 1.793 lei. *) Regimul și cotele de taxă 

pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 

termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 

cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 

dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 

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

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

sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 

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

numărul de telefon 0246.216.705 ,tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imob, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, luna septembrie, anul 

2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în 

Giurgiu, str. Tineretului, bl. 9C/ 613, sc. B, parter, ap. 16, CUI 15864226: Clădire, în suprafață de 80 

mp, compusă din o sala vânzare + 2 anexe, construită din BCA, situată în Giurgiu, str. Tineretului, 

adiacent bloc garsoniere CET, prețul de evaluare/ de pornire al licitației: 48.900 lei (exclusiv TVA) **. 

**) Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare este scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. 

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

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

invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua       

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada        

plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul nr. 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 

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

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

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

române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 

restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 

în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 

art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 

lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0246.216.705, tasta 2 și 1, la domnul Ciochir Marian.
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să facă opoziţie cu privire la acţiunea 
formulată de către reclamanţii Vadas 
Gheorghe, Vadas Elisabeta, din 
Sighetu Marmaţiei, str.Balc Vodă, 
nr.59, jud.MM, în contradictoriu cu 
pârâţii Smil Siminovici Roza, Munici-
piul Sighetu Marmaţiei prin Primar. 
Obiectul principal al cererii recla-
manţilor îl reprezintă: uzucapiunea 
ca mod de dobândire a dreptului de 
proprietate cu privire la imobilul din 
Sighetu Marmaţiei, str.Balc Vodă, 
nr.59, în suprafaţă de 388mp, înscris 
în CF:59074 Sighetu Marmaţiei (nr. 
vechi 5067, Sighetu Marmaţiei), top 
1848. Persoanele interesate care pot 
dovedi un drept sau un interes 
legitim, precum şi proprietarul 
tabular Smil Siminovici Roza, care 
are şi calitatea de pârât în prezenta 
cauză, precum şi pârâtul Municipiul 
Sighetu Marmaţiei prin Primar au 
dreptul să facă opoziţie. În cazul în 
care, în termenul legal, nu s-a făcut 
opoziţie, instanţa va proceda la jude-
carea cererii reclamantei, având 
termen de judecată pe data de 
20.09.2016, la Tribunalul Mara-
mureş-Baia Mare.
 
l Georgescu Emil George cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, str. Basmului 
nr. 3-5, este chemat la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti, str. Ilfov nr.6, 
în Dosarul nr. 1229/301/2016, camera 
39, în ziua de 28.09.2016, completul 
C3 familie, la ora 8.30, în calitate de 
pârât, în proces de divorţ Georgescu 
Victoria Veronica, reclamantă.

 
DIVERSE

 
l Anunt public S.C. CAFFE Dianei 
S.R.L., cu sediul social în Str.Dianei, 
n r. 4 ,  S e c t o r  2 ,  B u c u r e ş t i , 
J40/8585/2014, CUI 33401190, infor-
mează pe cei interesați ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea autoriza-
ției de mediu pentru activitatea de 
Restaurante-cod CAEN 5610, desfă-
şurată în Str.Dianei, nr.4, sector 2, 
Bucureşti.Informațiile la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Bucureşti din Sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, (Barajul Lacul Morii –în 
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 
9-12, de luni până vineri.Propuneri 
sau contestații se pot depune la sediul 
APM Bucureşti în termen de 10zile de 
la data publicării prezentului anunț.

 
SOMAŢII

 
l Somaţie emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare in dosarul nr 
1470/295/2016 prin care se aduce la 
cunoştinţă tuturor celor interesaţi că 
petenţii  Radu Eugeniu şi  Radu 
Viorica cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedura la 
S.C.A Doandeş şi Asociaţii cu sediul 
in localitatea Sânnicolau Mare, strada 
Gheorghe Lazăr, nr 13, bloc L5, scara 
B, parter, Judeţul Timiş, a formulat 
acţiune civilă necontencioasă-uzuca-
piune, prin care a solicitat instanţei: 
să constate că a dobândit, prin uzuca-
piune, dreptul de proprietate asupra 
imobilului inscris in CF nr 400479 
Pesac (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr 1469 Pesac) la nr 
cadastral 663-664 in cota de 1/2 parte, 
constând in casa cu nr 167 şi teren 
intravilan in suprafaţă de 536 mp. Să 
se dispună inscrierea dreptului de 
proprietate al petenţilor in cartea 
funciară a imobilului, dobândit cu 
titlu de uzucapiune. In baza art 1051 
N.C.P.C toţi cei interesaţi sunt invi-
taţi să facă opoziţie, cu precizarea că, 
in caz contrar, in termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urmă publi-
caţii se va trece la judecarea cererii. 
Data, azi 08.08.2016.

ADUNĂRI GENERALE
 
l Convocare:  Administratorul 
Special al S.C. Teleconstructia S.A., 
având sediul social situat în Bucu-
reşti, sector 6, str. Fânului, nr.3, 
convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor din S.C. 
Teleconstructia S.A., în data de 
11.10.2016, ora 10:30, care va avea loc 
la sediul societăţii din str. Fânului, 
nr.3, sector 6, Bucureşti. Ordinea de zi 
este următoarea:1. Aprobarea numirii 
Consiliului de Administraţie ca 
urmare a închiderii procedurii insol-
venţei faţă de S.C. Teleconstructia 
S.A., hotărâtă prin Sentinţa civilă nr. 
4265/13.06.2016 pronunţată de către 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă în dosarul nr. 68465/3/2011 şi 
publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 15004/11.08.2016. 2. 
Aprobarea cesionării părţilor sociale 
deţinute de către S.C. Teleconstrucţia 
S.A. în S.C. Felix Telecom S.R.L. 

-număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului J40/7832/1992, C.U.I. RO 
2354144.3. Aprobarea vânzării tere-
nului proprietatea S.C. Telecon-
structia S.A. situat în Comuna 
Pischia, judeţul Timiş.4. Aprobarea 
vânzări i  următoarelor  camere: 
-camera nr.84 situată în Târgovişte, 
jud. Dâmboviţa, Strada General Ion 
Emanoil Florescu, nr.10, bloc 4; 
-camera nr.36 şi camera nr.84, ambele 
situate în Târgovişte, jud. Dâmboviţa, 
Strada General Ion Emanoil Florescu, 
nr.14, bloc 5.5. Aprobarea vânzării 
apartamentului nr.1 situat în Târgo-
vişte, jud. Dâmboviţa, str. Pandurilor, 
nr.6, bl.36, scara B.6. Aprobarea 
diminuării capitalului social al S.C. 
Teleconstructia Lucrări Generale 
Bucureşti S.A., a stabilirii valorii şi a 
modalităţii de diminuare.7.Diverse.
Toate documentele pot fi consultate la 
sediul societăţii din Bucureşti, str. 
F â n u l u i ,  n r. 3 ,  s e c t o r  6 ,  t e l . : 
021/4341601. Dacă şedinţa nu se va 
putea ţine la data anunţată, aceasta 
va avea loc în data de 12.10.2016, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

LICITAŢII
 
l Anunt privind organizarea licita-
tiei de vanzare a masei lemnoase 
fasonate Organizatorul licitatiei: 
Directia Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95, telefon 
0236/412517, fax 0236/460256, e-mail 
office@galati.rosilva.ro;Data si ora 
desfasurarii  licitatiei:16.09.2016   ora 
12.00;Locul desfasurarii licitatiei : 
Directia Silvica Galati, cu sediul in 
Galati, str. Stiintei nr. 95;Tipul licita-
tiei: licitatie publica cu prezentarea 
ofertelor scrise in plic inchis si sigi-
lat;Licitatia este organizata si se va 
desfasura conform prevederilor,, 
Regulamentului  de valorificare  a 
masei lemnoase din fondul  din 
fondul forestier proprietate publi-
ca,aprobat prin Hotarirea Guvernului 
nr. 924/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare.Data si ora 
organizarii preselectiei :13.09.2016, 
ora 09.30.Data si ora limita pina la 
care poate fi depusa documentatia 
pentru preselectie si inscriere la lici-
tatie:12.09.2016, ora 16.30.Conform 
HG 924/2015- art. 21 aliniatul 4- 
Cererea de inscriere la licitatie, decla-
rat i i le  pe  propria  raspundere , 

documentele societatii,certificatul 
constatator, in copie, certificate 
pentru conformitate cu originalul de 
catre reprezentantul legal al operato-
rului economic , se depun la registra-
tura Directiei Silvice Galati sau se pot 
trimite prin poştă, fax sau prin poşta 
electronică în format pdf, la adresa 
de email- ssm@galati.rosilva.ro sau 
office@galati.rosilva.ro.Lista loturilor 
care se liciteaza, pretul de pornire a 
licitatiei si pasul de licitare pentru 
fiecare lot sunt afisate la  sediul orga-
nizatorului si pe site-ul Regiei Natio-
nale a Padurilor- Romsilva, www.
rosilva.ro;Volumul total de masa 
lemnoasa fasonata oferit la licitatie 
este de  820,59 m3, din care pe sorti-
mente:lemn rotund   pentru cherestea   
– 330,19  m3;lemn rotund de foioase 
si rasinoase pentru constructii – 220,4 
m3;lemn rotund pentru celuloza – 220 
m3;Lemn foc – 50 m3;si respectiv pe 
speci i  s i  grupe de speci i :artar 
american -1 m3;carpen – 3 m3;frasin- 
105,5 m 3;gladita – 5 m3;jugastru- 1 
m3;mojdrean-  9  m3;plop –  11 
m3;salcam- 141 m3;stejar,gorun 
200,09m3;salcie- 290 m3;tei – 44  
m3;ulm 10 m3.Masa lemnoasa  faso-
nata oferita spre vanzare nu provine 
din fondul forestier   proprietate 
publica a statului,  certificat in 
sistemul Forest Stewardship Council 
( FSC).Piesele/loturile rămase neadju-
decate după această licitaţie si care 
nu au fost adjudecate nici la cel putin 
o licitatie anterioara se pot negocia, 
dupa terminarea licitatiei, in condi-
tiile prevazute in HG 924/2015 si de 
alte reglementari in vigoare. Piesele/
loturile rămase neadjudecate după 
această licitaţie si care au fost  oferite 
prima data la aceasta licitatie nu se 
negociază.Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
l i c i t a t i e  i n c e p i n d  c u  d a t a  d e  
05.09.2016.Neîncheierea contractului 
de vânzare -cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate, în termenul  
maxim de 10 zile lucrătoare, de la 
data licitatiei, din culpa exclusivă a 
operatorului  economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecării pentru 
masa  lemnoasă respectivă şi pier-
derea garanţiei  de contractare 
aferente.Alte informatii privind orga-
nizarea si desfasurarea licitatiei:ca-
ietul de sarcini poate fi solicitat si pe 
adresele de e-mail office@galati.
rosilva.ro si productie@galati.rosilva.
ro.Pentru informatii si date suplimen-
tare va puteti adresa organizatorului 
licitatiei:ing. Dudu Leonard, telefon 

0236/412517 si  0748/270936, e-mail  
productie@galati.rosilva.ro.
 
l Compania Naţională de Căi 
Ferate “CFR” SA, sucursala regio-
nala de căi ferate Braşov-serviciul 
comercial, cu sediul în Braşov, str. 
Politehnicii nr. 1, organizează la 
sediul societăţii, licitaţie publică, 
deschisă, cu strigare, în data de 
26.09.2016 de la ora 11ºº pentru închi-
rierea de locaţii (spaţii şi terenuri) 
disponibile în vederea desfăşurării de 
activităţi comerciale, prestări servicii, 
publicitate, depozite,  etc., situate pe 
raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor 
c.f. af late în  subordinea Sucursalei 
Regionala CF Braşov. Pentru detalii 
vă puteţi adresa la sediul Sucursalei 
Regionale CF Braşov– Serviciul 
Comercial– Biroul Contractare 
(telefon: 0268429107, 0268410108) 
sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro– 
CFR SA- Licitaţii interne– nivel regi-
o n a l -  î n c h i r i e r i .  Î n  v e d e r e a 
participării la licitaţie este necesară 
achiziţionarea caietului de sarcini, 
unde se regăsesc criteriile de selecţie a 
ofertanţilor, preţul minim de pornire 
a licitaţiei, valoarea taxelor ce trebuie 
achitate. Documentele necesare parti-
cipării la licitaţie se vor depune la 
sediul  Sucursalei Regionale de Căi 
Ferate Braşov – Serviciul Comercial, 
până la data de 19.09.2016.
 
l Subscrisa EVRIKA INSOL-
VENCY IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al OL CONSTRUCT DEVELO-
P M E N T  S R L  d e s e m n a t  p r i n 
Sentinta Civila nr. 6098 din data de 
17.06.2014, pronuntata in dosar nr. 
18704/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea 
OL CONSTRUCT DEVELOP-
MENT SRL constand in teren intra-
vilan in suprafata de 11.468,43 mp 
situat in Bucuresti, Bd. Drumul 
Gura Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 
3. Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va organiza 
in data de 19.09.2016 ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare, iar 
pretul de pornire va fi de 726.000 
euro la care se adauga TVA, si se 
poate achita conform regulamen-
tului stabilit in cadrul adunarii 
creditorilor din data de 31.08.2016, 
in rate, dupa cum urmeaza: Transa I 
– reprezentand 10% din pretul total 
fiind totodata si garantia de partici-

pare la licitatie (72.600 euro plus 
TVA); Transa II – reprezentand 20% 
din pretul total de achitat pana la 
data de 15.10.2016 (145.200 euro 
plus TVA); Transa III – reprezen-
tand 20% din pretul total de achitat 
pana la data de 31.12.2016 (145.200 
euro plus TVA); Transa IV – repre-
zentand 50% din pretul total de 
achitat pana la data de 30.03.2017 
(363.000 euro plus TVA). In cazul in 
care bunul imobil nu este valorificat 
la aceasta data, urmatoarele licitatii 
publice cu strigare vor avea loc la 
interval de 2 (doua) saptamani, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in acele-
easi conditii pana la valorificarea 
imobilului. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul  acestora ,  condit i i le  de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 1.000 lei plus TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.
 
l S.C. INASIN  SRL, prin lichi-
dator  judiciar  C.I .I .  POHRIB 
IONELA, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează:Activul 
nr.1: spatiu comercial situat in Mun.
Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, 
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita 
de 187,28 mp. si aria utila  de 173,23 
mp., inscris in Cartea Funciară sub 
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 
1906 /1 ,2 / sp .com. /4 ,  1906 /4 /1 , 
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea 
Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 
1906/1, cu preţul de pornire a licita-
tiei este  de  423.218,25 lei ( fara 
T VA ) (  4 5 %  d i n  v a l o a r e a  d e 
evaluare).Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt până la 
data de 08.09.2016 SI IN DATA DE 
15.09.2016, ora 15.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi.Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str.  Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, în data de 09 septembrie  
2016 si in data de 16.09.2016 orele 
15.00, şi se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 
30.08.2015.Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentului de organizare şi desfăşu-
rare a licitaţiei.Regulament ce poate 
fi consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului.Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei.Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei.  Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator.Pentru partici-

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 

Executare silită – Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art. 250 

alin 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

facem cunoscut că în data de 20-09-16, ora 11:00:00, în Pitești, 

Bld. Republicii, Nr. 118, Corp B, Etaj 4, Camera 3 se vor vinde, prin 

licitație publică cu strigare, active aparținând debitorului: 

Voicescu Horatiu-Ovidiu din Bascov, bl. D2, sc. A, ap. 1, jud. Argeș 

după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): 

Apartament 2 camere, suprafața 49 mp, situat în jud Argeș, com 

Bascov, bl D2, sc A, parter, ap 1, 124 000 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile pe care le doresc, ofertanții 

vor trebui să depună până în ziua de 19-09-16, ora 12:00, un plic 

sigilat, cu mențiunea: documente de participare la licitația din 

data respectivă, aferentă debitorului respectiv, care conțină: 

cererea de participare, oferta de preț, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației) în contul 

RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 alin. (7) din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. Sarcinile care grevează 

bunurile sunt: ipoteca BCR SA. 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. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 

15 zile de la comunicare, în temeiul art 261 din Legea 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. Relații suplimentare se pot afla 

de la AJFP Argeș, Pitești, B-dul Republicii nr. 118, 0248211511, 

int: 3351.

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 Valeanca SRL - Pitești după cum urmează: 

Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Autoutilitară Mercedes-Benz, 

Sprinter, Microbuz 312 D 4025, nr. iden. WDB9034631P969024, 

an fab. 1999, AG-11-HGR, 5.940 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 16-09-2016, ora 14:00. Licitația va 

avea loc în data de 19-09-2016, ora 11:00:00, la sediul 

Administrației Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 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 Administrația 

Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel 0248.211511-

3252.

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Admi-

nistrare Fiscală. Direcția Ge-

nerală Regională a Finanțe-  

lor Publice Ploiești. Nr. DSI 

14518/02.09.2016. Anunț 

D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția 

Gene ra l ă  Reg i ona l a  a  

Finanțelor Publice Ploiești, cu 

sediul în Ploiești, str. Aurel 

Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, 

telefon 0244.407.710, fax 

0244.593.906, organizează în 

ziua de 15.09.2016, ora 

12.00, licitație deschisă cu 

strigare, în vederea încheie-  

rii acordului - cadru privind: 

Cedarea dreptului de folosintǎ 

(închiriere) a unui spațiu de 

35,00 mp pentru activități de 

catering, la D.G.R.F.P. Plo-

iești. Data limitǎ de depunere 

a ofertelor: 14.09.2016, ora 

13.00. Detaliile privind lici-

tația publică cu strigare se 

găsesc la adresa: https:     

//static.anaf.ro/ static/30/ 

Ploiești/20160902105557_14

486anunt.pdf.
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parea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str.  
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la data de 08.09.2016 si 
in data de 15.09.2016 ora 15.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890.
 
l SC GRUP XL COMPANY SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum urmează:Activul 
nr.1:Hala de depozitare si birouri administrativ- compus 
din teren cu suprafata de 3.127 mp si constructii cu supra-
fata  utila de 2.454 mp. situat in Iasi, Calea Chisinaului 
nr.35 .Pretul de vanzare fiind  in cuantum de 2.745.314,60 
lei ( respectiv 619.500 Eur)(70% din valoarea de evaluare, 
(fara TVA). Activul nr.2: Proprietate imobiliara - teren- 
situat in Zona Antibiotice , jud.Iasi, cu front la E583, 
avand suprafata de 8.558 mp.Pretul de vanzare fiind in 
cuantum de 796.389,30lei/ 179.711 EUR (70% din valoarea 
de evaluare, fara TVA).Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 07.09.2016 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str.vasile lupu nr. 43, jud. Iaşi, în data de 
08.09.2016 orele 12:.00, şi se va desfăşura în conformitate 
cu prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de 
Adunarea creditorilor din data de 16.06.2015. Adjudecarea 
se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce 
poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului.Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licitaţiei.Ofertantii sunt obli-
gati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in numerar, 
prin  plata in contul indicat de lichidator.Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la data de 07.09.2016 
orele 12.00.Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
Ionela la telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890.
 
l Anunt de participare la licitatie deschisa pentru concesi-
onare bunuri.Rectificare.Unitatea Administrativ Teritorială 
Deleni, cu sediul în sat Deleni com. Deleni jud. Iaşi cod 
fiscal 4541203, loc. Deleni telefon/ fax 0232.732070/ 
0232722043, persoana de contact: Niţă Elena, tel./ fax: 
0730708454/ 0232732043,  face următoarea rectificare: În 
loc de: Punct sanitar de 35,04 m.p., împreună cu terenul 
aferent de 269,45m.p., în vederea amenajării unui cabinet 
de medicină a muncii, Se scrie: Punct sanitar de 35,04 m.p., 
împreună cu terenul aferent de 269,45 m.p., în vederea 
amenajării unui cabinet individual de medicină de familie.
 
l Organizatorul licitaţiei: Regia Publică Locală Ocolul 
Silvic Valea Haţegului R.A., cu sediul în localitatea Densuş, 
nr.35, jud.Hunedoara, având telefon: 0254.775.045, fax: 
0254.775.045 şi adresă de e-mail: os.valeahateqului@gmail.
com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.09.2016, ora 
10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: O.S.Vl.Haţegului, 
Densuş, nr.35, Hunedoara (sediul ocolului). Tipul licitaţiei: 
Licitaţie publică în plic închis. Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organizării preselecţiei: 12.09.2016, 
ora 10.00. Data şi ora limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
09.09.2016, ora 14.00. Lista partizilor/loturilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/
lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie este 1536mc din care: 206mc 
produse conservare, 393mc produse accidentale, 937mc 
produse secundare-rărituri şi, respectiv, pe specii şi grupe 
de specii: -răşinoase: 363; -fag: 604; -diverse tari: 532; 
-diverse moi: 37. Masa lemnoasă pe picior rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei, în cazul lotului 2, care a 
mai fost prins într-o licitaţie anterioară, se poate adjudeca 
prin negociere, în condiţiile prevăzute de prezentul regula-
ment şi de alte reglementări în vigoare. Pentru masa 
lemnoasă pe picior, respectiv lotul 1, neadjudecată la lici-
taţia din 19.09.2016, se va organiza o a doua şedinţă de 
licitaţie în cursul lunii octombrie 2016, la o dată ce va fi 
anuntaţă ulterior. Caietul de sarcini poate fi procurat la 
sediul Ocolului Silvic Valea Haţegului, începând cu data de 
06.09.2016, valoarea caietului de sarcini fiind de 
100Lei+TVA. Alte informaţii privind organizarea şi desfă-
şurarea licitaţiei: -După închiderea şedinţei de preselecţie, 

organizatorul licitaţiei va anunţa telefonic şi prin e-mail 
fiecare operator economic înscris pentru licitaţie dacă a 
fost sau nu admis pentru a participa la licitaţie; -În acest 
sens, toţi operatorii economici sunt obligaţi să depună la 
preselecţie şi o fişă cu numărul de telefon valid şi adresa de 
e-mail pe care se poate comunica; -Conform noului Regu-
lament de vânzare a masei lemnoase, toate documentele 
solicitate prin caietul de sarcini, trebuie depuse înainte de 
data preselecţiei. După închiderea şedinţei de preselecţie 
nu mai pot fi admise nici un fel de act solicitat pentru 
preselecţie.; -După ce operatorul economic a fost anunţat 
cu privire la rezultatul preselecţiei, în cazul în care a fost 
admis pentru a participa la licitaţie, este obligat ca până în 
data de 19.09.2016 anterior orei începerii licitaţiei, să 
achite taxa de participare la licitaţie în valoare de 
100Lei+TVA şi garanţiile aferente partizilor/loturilor care 
vor fi licitate, garanţii ce vor fi plătite la casieria ocolului 
( în  condi ţ i i l e  l eg i i )  sau  în  contu l :  R046BTRL 
02201202G71290XX, deschis la Banca Transilvania Haţeg. 
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: Resp.Fond Forestier -Ing.Danciu 
Andrei, tel.: 0762.257.833. Resp.Pază şi Protecţie-Ing.
Virvoni Alisa Mirela, tel.: 0762.259.681; -la telefon ocol 
0254.775.045, la fax: 0254.775.045 şi prin e-mail: os.valea-
hategului@gmail.com.
 
l Şcoala Gimnazială «Petrache Poenaru» din Bucureşti, 
strada Bacău, nr.1, Sector 5 selectează în data de 
07.09.2016, ora 10.00, prin intermediul SEAP, lucrări de 
refacere terasă pentru o suprafaţă de aproximativ 4.600mp, 
cod CPV 45453000-7, lucrări de reparaţii generale şi de 
renovare.
 
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 09.09.2016 ora 12.00 prin licitaţie publică 
in bloc a bunurilor (foreza electrica, parapet interior, mai 
compactor, podet trecere) apartinand Vioboris Prest SRL la 
pretul de inventar redus cu 50% cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30% de 23.013,61 lei fara TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de 16.09.2016, 
respectiv 23.09.2016 la aceeasi ora la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
 
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 09.09.2016 ora 14.00 prin licitaţie publică 
in bloc a bunurilor (placa compactoare,aparat preparat 
cafea,aparat sudura Telwin, stocuri bauturi, autoturism 
Citroen Jumper-lipsa motor si cutie viteza,smart tv led 
Panasonic) apartinand EPO CONSTRUCT SRL la pretul 
de inventar redus cu 50% si cu un discount pentru vanzarea 
fortata de 30% de 17.551,43 lei fara TVA. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 16.09.2016, respectiv 
23.09.2016 la aceeasi ora la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.
  
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 09.09.2016, ora 15.00 prin licitaţie publică 
stoc marfa materiale de constructii, sanitare la preţul de 
inventar redus cu 50% si cu un discount pentru vanzarea 
fortata de 30% apartinand Clarex Impex SRL. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în zilele de 16.09.2016, 
respectiv 23.09.2016 la aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
 
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 09.09.2016, ora 13.00 prin licitaţie publică 
proprietate imobiliara (teren-3779mp si C1 si C2) situate in 
com Gura Vitioarei, sat Bughea de Jos, tarla 3, parcela 
F144, jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 50% 
(55.199,00 lei fara TVA) apartinand Floreal Construct SRL 
SRL. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în zilele de 
16.09.2016, respectiv 23.09.2016 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
 
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 13.09.2016, ora 13.30 prin licitaţie publică 
teren extravilan-4.350 mp situat in Costinesti, parcela 
A314/18/2/2, nr. Cadastral 395, CF 830, jud. Constanta = 

ANUNȚURI

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!

192.305 lei, teren extravilan - 2.450,11 mp situat in Costi-
nesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024/23, jud. 
Constanta = 81.236,50 lei, teren extravilan - 5.887 mp 
situat in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral 
10.156, CF 10.383, jud. Constanta = 273.265 lei, teren 
extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti, parcela 
314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF 1132, jud. Constanta = 
373.071,50 lei, teren extravilan - 17.920 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/19/1, nr. Cadastral 1024, CF 
11260, jud. Constanta = 792.251,50 lei, teren extravilan 
- 570mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
Cadastral 918/2, CF 10248, jud. Constanta = 26.458,50 
lei, teren intravilan - 780 mp situat in Costinesti, parcela 
A314/20/2/1, nr. Cadastral 618/1, CF 1999, jud. 
Constanta = 36.206,50 lei, teren intravilan - 650 mp 
situat in Costinesti, parcela A314/18/2/1, nr. Cadastral 
489, CF 11084, jud. Constanta = 30.172 lei, teren intra-
vilan - 2.080 mp situat in Costinesti, parcela A314/19/2, 
nr. Cadastral 10243, CF 1118, jud. Constanta = 96.550,50 
lei la pretul de evaluare redus cu 50% apartinand Par 
Rom SRL (preturile nu contine TVA). Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadju-
decării vânzarile vor fi reluate în zilele de 20.09.2016, 
27.09.2016, 04.10.2016, respectiv 11.10.2016 la aceleasi 
ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.
 
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 12.09.2016, ora 15.30 prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară situata in Ploiesti, str. Carpenului, 
nr. 11, jud. Prahova (teren cu suprafata de 949 mp, moara, 
spatiu depozitare, anexa, cabina poarta) la pretul de 
evaluare redus cu 20%, respectiv 534.717,60 lei fara TVA 
in rate cu achitarea a min. 30-50% din valoare in avans 
apartinand Calco Prod SRL. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o 
zi înainte de data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânza-
rile vor fi reluate în zilele de 19.09.2016, 26.09.2016, 
03.10.2016 si 10.10.2016 la aceleasi ore la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
 

l Subscrisa VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 12.09.2016, ora 14.30 prin licitaţie publică 
bun imobil (teren intravilan) in suprafata de 792,09 mp 
situat in Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. Constanta - pret de 
evaluare 52.941 lei fara TVA, bun imobil (cladire complex) 
Plopeni, str. Republicii, nr. 21, jud. Prahova - spatiu admi-
nistrativ, suprafata utila 319 mp - pret de evaluare de 
529.350 lei fara TVA, bun imobil (garsoniera) Plopeni, str. 
Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. Prahova 
- pret de evaluare 101.667 lei fara TVA apartinand Prunus 
Forest SRL. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la administratorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 19.09.2016, respectiv 26.09.2016 la 
aceeasi ora la sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI
 
l Omniasig VIG SA pierdut poliţe de asigurare cu seriile 
F 2149536, 2149537, 2149538, 2149539, 2149540. Le 
declarăm nule. 
 
l Pierdut carnet de student, eliberat de Universitatea 
Bucureşti, Facultatea  de Drept anul II, curs zi, pe numele 
BOLBOSE NANCY ANDRADA. Se declară nul.
 
l SC IRI  Trans Ştef 2010 SRL cu sediul în Piteşti, str. 
Gh. Doja 89, CUI RO 24014593, reprezentant legal Ivana 
Gheorghe declară pierdut carnet interbus ocazional naţi-
onal de persoane, document nr. 40997, eliberat de ARR 
Argeş. Se declară nul.
 
l Pierdut legitimaţie de serviciu a Senatului României, 
cu nr. 27/18.12.2014, pe numele Gavaliugov Corne-
liu-Dorin, pe care o declar nulă.
 
l Pierdut Foaie parcurs nr. 08/2022471 aparținând S.C. 
CORUND TRANS CSAVARGO S.R.L., C.U.I. 3495966 
cu sediul în sat (com.) Corund, str. Pieții nr.88, jud. 
Harghita. Se declară nulă.


