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OFERTE SERVICIU

publicat în data de 30.08.2016 rămân
neschimbate.

l Angajam vopsitor si sablator cu experienţă.Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de
e-mail: recrutari@alpaccess.com. Relaţii la
telefon: 0344.141.445

l ICME ECAB SA –CABLEL –fabrica de
cabluri electrice angajează STIVUITORIST –pentru stivuitor de 5-7 tone –(autorizat ISCIR). Se oferă condiţii foarte bune
de salarizare, plata orelor suplimentare,
prime lunare, prime cu ocazia sarbătorilor
şi tichete de masă. Candidaţii interesaţi
sunt invitaţi zilnic între orele 09:00-13:00 la
sediul companiei din Str.Drumul Intre
Tarlale, nr.42, Sector -3. Relaţii la telefoanele: 021.209.03.09 sau 021.209.01.13.

l Primăria oraşului Petrila anunță
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de arhivar. Condiţii de
ocupare a postului: studii medii, vechime
minimă 1 an. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 27.09.2016, ora 10.00, la
sediul Primăriei oraşului Petrila din strada
Republicii nr.196. Dosarele de înscriere
pentru participarea la concurs se depun la
Primăria oraşului Petrila, la secretarul
comisiei de concurs, telefon 0254/550.977
sau 0254/550.760 pâna la data de
20.09.2016, ora 15.00.
l Erată la Anunţul publicat în „Jurnalul
Naţional” din data de 30.08.2016 al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj privind concursul pentru
ocuparea funcţiei contractuale de conducere de Şef birou gradul II, repartizată
pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, cu
încadrare pe durată determinată de 36 de
luni, prin care venim cu o completare la
Condiţiile specifice de participare la
concurs şi a cerinţei: „posesor permis de
conducere, categoria B, de minim 5 ani”.
Menţionăm că restul datelor din anunţul

l Primăria Municipiului Dorohoi organizează concurs în data de 29.09.2016 orele
10.00 proba scrisă şi în data de 04.10.2016
interviul pentru ocuparea a 3 (trei) funcții
contractuale de execuție: - 3 (trei) posturi
de paznici I la depozitul de deşeuri
Dorohoi. Principalele cerinţe obligatorii
de participare la concurs; -studii generale
, minim 10 clase; -vechime: minim 1(un)
an vechime în funcții de pază; -atestat de
pază şi ordine; Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul resurse umane,
în termen de 10 de zile lucrătoare de la
data publicării anunţului. Pentru relaţii
suplimentare vă puteţi adresa la Compartimentul resurse umane, din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi sau la tel.
0231/610133, interior 114.
l U.M. 02122 Bucuresti, din Ministerul
Apararii Nationale, organizeza concursul

pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contactual Administrator
patrimoniu debutant, astfel:-proba scrisa
-05.10.2016, ora-10.30; -interviu
-11.10.2016, ora-14.00. Data limita de
depunere a dosarelor este 22.09.2016,ora
15.00.Studii necesare: absolvent /a a unor
studii medii, cu diploma de bacalaureat,
profil Economic si sa fi absolvit un curs de
initiere/ perfectionare/specializare
inspector resurse umane. Vechimea în
munca,în meserie şi/ sau in specialitatea
studiilor in domeniul postului-nu este o
conditie necesara. depunerea dosarelor si
organizarea concursului se vor face la
sediul U.M. 02122 Bucuresti, str. Institutul
Medico-Militar, nr.3-5, S.1 Bucuresti, unde
vor fi afisate si detaliile organizatorice
necesare.Date de contact ale secretariatului, la telefon 021/316.329.
l Şcoala Gimnazială cu sediul în comuna
Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, organizează concurs conform prevederilor H.G.
nr. 286/2011, reactualizată, pentru
ocuparea pe o durată nedeterminată a
funcţiei contractuale vacantă de guard
(îngrijitor şcoală). Concursul se organizează la sediul Şcolii Gimnaziale Mihail
Kogălniceanu, judeţul Tulcea, în data de
29 septembrie 2016, ora 10.00 proba scrisă
şi în data de 30 septembrie 2016, ora 10.00
proba practică. Dosarul înscrierii la
concurs se poate depune la sediul Şcolii
Gimnaziale Mihail Kogalniceanu, judeţul
Tulcea în termen de 10 zile de la data

publicării anunţului în Monitorul Oficial
Partea a III-a. Dosarul de înscriere trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din Anexa 1 la HG nr.
286/2011. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia stabilită se afişează
la sediul Şcolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea. Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 din Anexa 1 la HG 286/2011.
Condiţii specifice: -studii generale, absolvite cu diplomă; -vechime în specialitatea
studiilor: -nu e cazul; -calificare în
domeniu- nu e cazul; Nr. posturi: 2 două
posturi din care: -1 post normă întreagă; -1
post cu 0.5 normă. Relaţii suplimentare se
pot obţine la nr. tel.: 0240/563028.
l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la
concurs următoarele posturi contractuale
vacante: -Şef Serviciu- Serviciul Gospodărire, Întreţinere, Reparaţii şi de Deservire,
din cadrul Primăriei oraş Bragadiru,
judeţul Ilfov: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţe inginereşti; -condiţii de
vechime în muncă de minim 10 ani.
-Şofer– Compartiment AdministrativServiciul Gospodărire, Întreţinere, Reparaţii şi de Deservire, din cadrul Primăriei
oraş Bragadiru, judeţul Ilfov: -vechime în
muncă: minim 5 ani, studii generale;

-permis de conducere categoria B. Data
limită depunere dosare: 19.09.2016 orele
12.00, la sediul Primăriei Oraş Bragadiru.
Concursul începe în data de: 03.10.2016
orele 10:00– proba scrisă, 05.10.2016 orele
10.00 -interviul, şi se desfăşoară la sediul
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov.
Anunţul, bibliografia şi tematica de
concurs se află afişate la avizierul unităţii
şi pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei Oraş
Bragadiru sau la telefon 021/4480795,
interior 113. Persoana de contact: Oanta
Monica Georgiana.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău organizează concurs în data de
29.09.2016 (proba scrisă) şi 05.10.2016
(interviu) pentru ocuparea unor posturi
vacante cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni după cum urmează: -Şef
birou gradul II; -Asistent registrator principal gradul II; -Asistent registrator principal debutant. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Dosarele de înscriere se depun
pana la data de 20.09.2016, ora 16,00 la
sediul instituţiei. Detalii privind condiţiile
specifice, bibliografia şi tematica de
concurs sunt disponibile pe pagina oficială
www.ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se
obţin la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău,
b-dul Nicolae Bălcescu nr.48, Biroul
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Resurse Umane şi Interogare Baze de
Date, telefon 0238/711036.
l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, str.Plevnei, nr.36, judeţul Olt,
organizează concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/2011, a următoarelor posturi
vacante contractuale: 1.îngrijitoare -12
posturi -înscrieri în perioada: 08.09.201621.09.2016, zilnic între orele 07.30-09.00 şi
13.30-15.00, la sediul unităţii; -proba
scrisă: 03.10.2016, orele 10.00; -proba
interviu: 06.10.2016, orele 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs: -studii:
şcoală generală; -fără vechime în activitate. 2.Şef serviciu Aprovizionare, Transport, Achiziţii Publice şi Contractare şi
Administrativ; -înscrieri în perioada:
08.09.2016-21.09.2016, zilnic între orele
07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 03.10.2016, orele
10.00; -proba interviu: 06.10.2016, orele
10.00. Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii superioare economice /
juridice /administrative; -vechime în specialitate: minim 2 ani; -cunoştinţe de operare
PC. Informaţii suplimentare: la sediul
unităţii, la telefon 0249.512.880 int.190, pe
www.smcaracal.webs.com
l Spitalul Orăşenesc Oraviţa cu sediul în
Oraviţa, str.Spitalului, nr.44, organizează
concurs conf.HG 286/2011, pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: 1
post asistent farmacie, 3 posturi infirmieră,

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. 1782. Nr. 90804 din 30.08.2016. 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 22 , luna septembrie, anul 2016, ora 11.00, în
localitatea Târgoviște, str. Cooperației , nr.6, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ergomob Prod Com SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Târgoviște, str. Cooperației, nr. 6, cod de identificare fiscală 8492626:Denumirea bunului
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabila *); Mașină de tăiat cu fierăstrău circular, marca Holzprofi FP 250-1600, seria Mașinii
1002/02, înălțime de tăiere 100 mm, lățime de taiere(se prelungește) până la 2000,05 mm, mașina
are cizor(pânză interioară circulară care taie pe dedesupt), două motoare de 2,2 Kw la 380 Volti,
1 bucată, 15006 lei, 20%. Total: 15006 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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; 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 procedură 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 nostru sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 478;
persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta, camera 310. Data afișării: 07.09.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Fetești. Nr. 11429/05.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016,
luna 09, ziua 29, Serviciul Fiscal Municipal Fetești. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua 29, luna 09, anul 2016, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează
licitație publică pentru următoarele bunuri mobile, la sediul său, în str. Ceahlăului, Ans. 44 Parter,
proprietate a debitorului I.I. Ciocea Gabriel Alexandru, cu domiciliul fiscal în localitatea Stelnica, nr. -,
bl. -, sc. -, apt. -, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 26796887: Denumirea bunurilor mobile,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit. 1). Tractor
Belarus 952,3 model D - 245, 5C2, putere, KW (CP) - 70 (95), viteza nominală arbore cotit, rot/min 1800, nr. de cilindri – 4, an fabricație 2010, 61.172 lei, 20%; 2). Cositoare rotativă 1,85 M tip Kosirca,
an fabricație 2010, serie 7552, 2.629 lei, 20%. Bunurile mobile susmenționate se află pe raza
localității Stelnica, jud. Ialomița. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află
la primul termen. Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare. 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, 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 207/2015, republicată
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.364.750, interior 17.

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 21, luna
09, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tehnoagroserv SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26206501: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Semănătoare păioase Gaspardo, 1 buc., 38000 lei, 20%; Plug
reversilbil Vogel, 1 buc., 33100 lei, 20%; Tractor Deutz - Fahr, 1 buc., 234700 lei, 20%; Tăvălug TI45,
1 buc., 19100 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: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul
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 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 doamna Stoica Valeria.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 13731. Nr. 11236/31.08.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 29. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna septembrie, anul
2016, ora 10.00, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44, se vor vinde prin licitație următorul
bun mobil, proprietate a debitorului SC Manu & Alex Trans SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești,
str. Căminului, nr. 4, Bl. F31, Sc. A, Et. -, Ap. 9, Jud. Ialomița, cod de identificare fiscala 27653672:
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). Autotractor Iveco MP 440, E 42 T/P, IL48MAN, 12.700 lei, 20%. Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunului mobil sunt cele prevăzute de
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația este programată conform Legii 207/2015, art. 255.
Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 50% din prețul de evaluare. 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,
reprezentind 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 0243.364.750, int. 18.
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1 post îngrijitor curăţenie, 1 post arhivar, 1
post electrician. Proba scrisă: are loc la
sediul unităţii în data de 28.09.2016, ora
10.00, proba interviú în data de 03.10.2016,
ora 10.00. Condiţii: -să fie cetăţean român;
-să fie absolvent studii postliceale sanitare
sau studii superioare sanitare pentru postul
de asistent medical; -să prezinte certificat
membru OAMMR pentru postul de asistent
medical; -să fie absolvent studii generale
sau studii medii pentru postul de infirmieră
şi postul de îngrijitor curăţenie; -să facă
dovada calificării în meseria de electrician;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pe care candidează; -nu a fost
condamnat definitiv pentru o faptă care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei. Înscrierile la concurs pana in data de
21.09.2016, ora 12.00, la sediul unităţii.
Relaţii suplimentare la secretariat spital şi
la telefon: 0734.882.968. Persoană de
contact: Jucan Marioara.
l Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”
Cetatea de Baltă organizează concurs,
conform H.G. 286/2011, pentru ocuparea
postului contractual vacant de muncitor
întreținere (1 normă): Nivelul studiilor:
minim şcoală profesională; Vechime: nu se
solicită. Data concursului: 29.09.2016, ora
12.00 (proba practică) şi 29.09.2016, ora
13.00 (interviul). Locul de desfăşurare:
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr. DSI
14518/02.09.2016. Anunț
D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția
Generală Regionala 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 încheierii 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. Ploiești. Data limitǎ de depunere
a ofertelor: 14.09.2016, ora
13.00. Detaliile privind licitația publică cu strigare se
găsesc la adresa: https:
//static.anaf.ro/ static/30/
Ploiești/20160902105557_14
486anunt.pdf.

Cetatea de Baltă, str. Poştei, nr.18. Jud.
Alba. Data limită depunere dosare:
21.09.2016, ora 14.00. Date persoană
contact care asigură secretariatul comisiei
de concurs: CUI: 12864515, 0748.108.659,
fax 0258.886.114, sc.cetateab@mail.albanet.
ro. Condițiile de participare la concurs,
bibliografia şi actele solicitate pentru
înscriere sunt afişate la sediul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la
tel.0258.886.114.
l Primăria oraşului Recaş, cu sediul în
Recaş, Calea Timişoarei, nr.86, județul
Timiş, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului vacant, aferent funcției contractuale de muncitor, treapta profesională I la
Serviciul Agricol. Condiţii de desfăşurare:
-concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului Recaş, calea Timişoarei, nr.86
astfel: -proba scrisă în data de 06.10.2016,
ora 10.00; -interviul în data de 10.10.2016,
ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul primăriei
oraşului Recaş, judeţul Timiş, respectiv
până la data de 21.09.2016, ora 16.00.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din Regulamentul-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii de participare. Condiţii
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3
din Regulamentul-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice: -să fie absolvent cu
diplomă al şcolii generale /profesionale/
medii: - calificare; -vechime minim 10 ani;
-abilitaţi de comunicare, dinamism, rezis-
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tenţă la stres, disponibilitate la un program
prelungit de lucru. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei oraşului Recaş. Relaţii
suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraşului Recaş şi la nr.de telefon:
0356.177.278.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în mun.P.Neamţ,
str.M.Eminescu, nr.26bis, organizează
concurs, în perioada 26.09-30.09.2016,
pentru ocuparea, pe perioadă determinată,
a 1 post contractual vacant după cum
urmează: -Șef Birou, Gradul II- Biroul De
Înregistrare Sistematică- 1 Post. Postul
aferent personalului contractual de conducere este pe durată determinată de 36 de
luni pentru implementarea Programului
Naţional de Cadastru şi Carte Funciară de
la nivelul Biroului de Înregistrare Sistematică al Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Neamţ. Concursul se va desfăşura astfel: -Pr. scrisă- în data de
26.09.2016, ora 10.00, -Pr. interviu- în data
de 30.09.2016, ora 10.00. Cerinţele Postului:
-Șef Birou, Gradul II- studii univ. de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
cu diplomă- specializarea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători terestre;
-vechime în specialitate- min. 6 ani şi 6 luni,
-vechime în funcţii de conducere- min. 3
ani. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul instituţiei din municipiul
P.Neamţ, str.M.Eminescu, nr.26bis, în
termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea
anunţului de concurs, în timpul programului normal de lucru. Rel. suplimentare
se pot obţine de la sediul OCPI Neamţ, la
adresa sus-menţionată şi la telefon
0233.23.48.70, persoană de contact,
Adriana CIOCAN, consilier BRUIBD.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii publice cu strigare în data de 29.09.2016, ora 13.00,
la sediul primăriei, pentru vânzarea imobilului centrală
termică dezafectată, situată în strada Revoluției în suprafață
de 144 mp, preț pornire 261.738 lei, fără T.V.A.
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în ﬁecare zi de joi a
săptămânii, ora 13.00, iar data limită de depunere a ofertei în
aceiași zi, orele 10.00.
Documentaţia de ofertare se poate achiziţiona de la Biroul
Licitaţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Târgu Jiu,
contra cost - 50 lei, pentru ﬁecare activ.
Data limită de depunere a ofertelor este 29.09.2016, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii şi
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu
Jiu, telefon 0253.205036, fax 0253.211661.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația III-a. Anul 2016, Luna
09, Ziua 20, Ora 14.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
20, luna 09, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea
debitorului SC Sara Real Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în sat Trestieni, com. Ulmi, județul Giurgiu,
cod de identiﬁcare ﬁscală RO 16912348. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: Autoturism Toyota Avensis, ss: SB1
BR56L10E201152, an fabricație - 2007, culoare - verde, nr. înmatric. B-47-NRU, benzină, 8.300 lei;
Container Koro, an fabricație - 2002, 2.900 lei; Autoîncărcător Volvo L180, an fabricație - 1997, putere
- 265 CP, motorină, 57.500 lei; Transportor cu bandă, 550 lei; Draglina Nobas, an fabricație - 1987,
motorină, 19.350 lei; Autobasculantă Roman 19215DFR, ss: 13107, an fabricație - 1980, culoare albastru, 5.450 lei. Total: 94.050 lei. Cota TVA *): (20%). *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă
participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art.
9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon
numărul 0246.270520, persoană de contact: Nae Nicoleta Lucica.

l Primăria Oraşului Bălceşti, județul
Vâlcea, organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a
funcțiilor contractuale de execuție vacante,
după cum urmează: -muncitor necalificat I
M -muncitor întreținere izlaz comunal
-Serviciul Comunitar Utilități Publice al
Oraşului Bălceşti; -muncitor calificat I
-electrician -Serviciul Comunitar Utilități
Publice al Oraşului Bălceşti. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale
sunt: -muncitor necalificat I M -întreținere
izlaz comunal -Serviciul Comunitar Utilități Publice al Oraşului Bălceşti: -absolvenţi
de liceu sau şcoală profesională; vechime:
minimum 5 ani vechime în muncă;
-muncitor calificat I -electrician -Serviciul
Comunitar Utilități Publice al Oraşului
Bălceşti: -absolvenţi de liceu sau şcoală
profesională: minimum 5 ani în meseria de
electrician; -certificat de calificare în
meseria de electrician. Pentru înscrierea la
concurs, candidații vor depune un dosar de
concurs care va conține documentele prevăzute la art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, în termen de 10 zile

lucrătoare de la data afişării anunțului,
respectiv până la data de 21 septembrie, ora
16.00. Concursul se organizează la sediul
Primăriei Oraşului Bălceşti, astfel:
Muncitor necalificat I M -1 post: -29
septembrie, ora 10.00, proba scrisă; -29
septembrie 2016, ora 14.00, interviu;
Muncitor calificat I (electrician) -1 post: -29
septembrie, ora 10.00, proba scrisă; -29
septembrie 2016, ora 14.00, interviu. Relații
suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Oraşului Bălceşti, persoana care
asigură secretariatul comisiei de concurs:
consilier Geica Valeria Geanina, telefon
0250.840.352.

CITAŢII
l Stoica Ana cu ultim domiciliu in Gura
Vadului chemata in dosarul civil
2862/105/2016 Tribunalul Prahova cu
Curteanu Elena, 21.09.2016.
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla
Ida, Pataki Estera sunt citati pe data de
03.10.2016 la Judecatoria Turda in dos.
nr. 455/328/2015 in calitate de parati.

l Cirimpei Constantin este citat la
Judecătoria Botoşani, în proces cu reclamanta Cirimpei Elena, în dosarul nr.
16246/193/2015, avand ca obiect divorț,
termen de judecata 16.09.2016
l Se citează paratul Bujor Adrian cu
domiciliul in Comăneşti, str. Avram
Iancu, bl. 8, sc. C, etaj 4, ap. 14, jud.
Bacău, la Judecătoria Moineşti, jud.
Bacău, in dosarul 3438/260/2015, termen
22.09.2016, obiect împărțire bunuri
imobile, dobândite in timpul căsătoriei,
reclamanta Bujor Liliana.
l Directia Generala de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Valcea, cheama in
judecata pe numita Besliu Florina Cristina - domiciliata in oras Calimanesti, str.
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 40,
jud. Valcea, in calitate de intimată in
dosarul civil nr. 2185/90/2016, cu termen
de judecata in data de 16.09.2016, avand
ca obiect instituirea unei masuri de
protecţie, aflat pe rol la Tribunalul Valcea.
l Pleşivu Ion cu domiciliul în comuna

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 30, luna
septembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Greaca, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 15507312: 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 *); Tractor Steyer 9200, an fabricație 1996, 2 axe, capacitate cilindrică 3.200 cm3,
43.700 lei, 20%; Plug agricol 5 brazde - G. Besson, 15.300 lei, 20%; Distribuitor erbicidat 600 l, 500
lei, 20%; Cositoare cu tamburi rotativi, 3.300 lei, 20%; Semănătoare universală SUP 31, 2.200 lei,
20%; Header porumb Dominioni, 105.200 lei, 20%; Combină Fendt 5250E, an fabricație 2010,
431.600 lei, 20%; Remorcă basculantă Pronar, 45.900 lei, 20%; Echipament erbicidat, 43.100 lei,
20%; Semănătoare SPP8, 17.800 lei, 20%; Echipament de tractat, 11.600 lei, 20%; Semănătoare
seria 007 - SUP 32DKFL, 46.600 lei, 20%; Plug reversibil 3 brazde - Vogel Noot, 24.100 lei, 20%;
Combinator Angeloni, 105.300 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,
tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț Privind Vânzarea Pentru Bunuri Imobile ale SC Sara Real Construct SRL
(licitația III-a). Anul 2016, Luna 09, Ziua 05. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 21, luna 09, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc
B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile,
proprietatea debitorului SC Sara Real Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în sat Trestieni, com. Ulmi,
județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală RO 16812348. Denumire bunuri imobile - descriere sumară,
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): Teren extravilan în suprafață de 7.000 mp,
15.500 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.300 mp, 36.000 lei; Teren extravilan în suprafață de
11.700 mp, 26.000 lei; Teren extravilan în suprafață de 4.800 mp, 9.500 lei. Total: 87.000 lei. Bunurile
imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr.
571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice
persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, deschis la
Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații
ﬁscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Nae Nicoleta Lucia.

ANUNȚURI
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Bucinişu, judeţul Olt, pârât în Dosarul
nr. 1834/207/2016 având ca obiect
„divorţ” ce se află pe rolul Judecătoriei
Caracal, urmează a fi citat la termenul:
12.09.2016.
l Palfi Alexandru, cu ultimul domiciliu
cunoscut în:sat Moldoveneşti, nr.29, jud.
Cluj şi Biro Berta cu domiciliul necunoscut sunt citați pe data de:17.10.2016
l a _ J u d e c a t o r i a Tu r d a î n d o s .
nr.1729/328/2014 în calitate de pârâți.
l Se citeaza numitul Jantea Valentin, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Botosani,
str. Ion Pilat, nr. 4, sc. B, et. 4, ap. 17, jud.
Botosani, in calitate de parat in dosarul
nr. 28608/245/2015 al Judecatoriei Iasi,
cu termen de judecata la data de
09.09.2016, ora 8.30, completul C37.
l Numita Bentaru Valentina cu domiciliul in Buzău, str.Stadionului, bl.12A,
ap.89 este citata in calitate de parata
pentru divort cu Bentaru Constantin
Georgel la Judecătoria Buzău, str.Unirii
n r. 3 0 1 A , i n c a u z a d o s a r u l u i
4500/200/2016, in data de 29 sept.2016.In
caz de neprezentare cauza se judecă in
lipsă.
l Numitul Maynard Peter John, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Regatul
Unit al Marii Britanii- 46 Nipsells Chase,
Mayland, Southend on Sea, Chelmsford,
CM3 6EJ, Essex, este citat la Judecătoria
Craiova în ziua de joi, 06.10.2016, ora
8.30, completul CMF1, în calitate de
pârât în dosarul nr.40242/215/2014,
având ca obiect stabilirea paternităţii cu
menţiunea de a se prezenta la interogatoriu.
l Numitul Preda Ion, domiciliat în
Craiova, str.Eliza Opran, nr. 157, este
chemat în calitate de pârât la Judecătoria
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.30, în data de
14.09.2016, ora 8.30, complet CCOM3 în
dosarul 4691/215/2016 în proces cu
Compania de Apă Oltenia SA.
l Tamboi Smaranda, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.Brădeşti, jud.Dolj,
este chemată la Judecătoria Filiaşi, în
calitate de pârât în dosarul 83/230/2016,
în data de 14.09.2016, complet C2, ora
9.00, în proces cu Paliu Gheorghe şi Paliu
Constanţa.

l NOTIFICĂRI
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica
intrarea in procedura generala a debitoarei SC Maxy Advertising SRL, Municipiul Ploiesti, Str. Pompierilor Nr. 11,
Jud. Prahova, J29/2385/2005; CUI
18135752, prin hotararea pronuntata la
02.09.2016, dosar 4815/105/2016 al Tribunalului Prahova. Termene: depunere
creante 14.10.2016; tabel preliminar
01.11.2016; tabel definitiv 25.11.2016;
data Adunarii creditorilor 04.11.2016,
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti,
pentru: confirmarea administratorului
judiciar, aprobarea raport intocmit conf.
art. 97 si incidenta art. 169 din lg.85/14.
Relatii 0725093254.
l C.I.I. Tudor Catalin George notifica
intrarea in procedura generala a debitoarei SC Lagif Edil Construct SRL,
Com. Sirna, Sat Habud Nr. 317, Judetul
Prahova, J29/24/2013; CUI 31066145,
prin hotararea pronuntata la 02.09.2016,
dosar 4744/105/2016 al Tribunalului
Prahova. Termene: depunere creante
14.10.2016; tabel preliminar 01.11.2016;
tabel definitiv 25.11.2016; data Adunarii
creditorilor 04.11.2016, ora 09.00, str.
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: confirmarea administratorului judiciar, aprobarea raport intocmit conf. art. 97 si
incidenta art. 169 din lg.85/14. Relatii
0725093254.

DIVERSE
l Anunţ public privind decizia etapei de
încadrare. SC OBERHAUSER INVEST
SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare,
str. Dealul Florilor, nr. 14B, judeţul Maramureş, titular al proiectului “IMOBIL DE
LOCUINŢE P+2, ÎMPREJMUIRE ŞI
BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI”,
propus a fi amplasat în municipiul Baia
Mare, str. Grănicerilor, f.n., judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului: “nu se
supune evaluării impactului asupra

mediului şi nu se supune evaluării adecvate”, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul mai sus menţionat. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare,
str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele
de luni – joi între orele orele 8 -16.30 şi
vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5 de zile de la
data publicării prezentului anunţ în presă.
l S.C. Dezvoltare Rahova S.R.L. avand
sediul in B-dul. Pierre de Cubertin nr.
3-5, Office building, etaj 2, camera 9,
sector 2, localitatea Bucuresti, titular al
“Construire imobil P+1 cu functiunea
magazin retail parcari supraterane,amenajare incinta cu spatii verzi,alei carosabile si pietonale, imprejmuire,
reamplasare post trafo, construire post
trafo, amenajari accese” localitatea
Bucuresti, Calea Rahovei nr. 284, sector
2,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul /programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului /programului
poate fi consultata la sediul agentiei
pentru Protectia Mediului Bucuresti din
Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6,de luni pana joi
intre orele 9:00-11:00. Observatii /
comentarii si sugestii se primesc in scris
la sediul A.P.M.B.,in termen de 18zile de
la data publicarii anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l Având în vedere solicitarea formulată
prin adresa nr. 3665/01.09.2O16 de către
Ministerul Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în calitate de acţionar majoritar al
ROMAERO S.A., de a se completa
ordinea de zi a şedinţei AGOA, în
conformitate cu prevederile art.117
indice 1 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, preşedintele Consiliului de
Administraţie al ROMAERO S.A. -cod
unic de înregistrare RO 1576401, număr
de ordine în Registrul Comerţului
J40/3940/1991 -completează ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 19/20.09.2016, ora
14:00, publicată în Monitorul Oficial al
României Partea IV nr. 3006/18.08.2016,
ce se va întruni la sediul societăţii din
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 07.09.2016, după cum
urmează: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2015, a
contului de profit şi pierdere pentru
exerciţiul financiar 2015 şi a propunerii
de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exerciţiul financiar 2015, pe
baza rapoartelor prezentate de Consiliul
de Administraţie şi de auditorul financiar independent; 2. Pronunţarea asupra
gestiunii consiliului de administraţie
pentru exerciţiul financiar 2015. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04, fax 021/599.41.05.
Preşedinte C.A. Remus Vulpescu.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, județul Iaşi,
organizează licitație public deschisă în
data de 28.09.2016, pentru: -Concesionare teren în suprafață de 941,50m.p.,
T54, orele 10.00; -Concesionare teren în
suprafață de 781,12m.p., T56 orele
11.00. Caietul de sarcini poate fi obținut
de la Biroul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Miroslava, județul Iaşi. Costul
caietului de sarcini este de 50 lei. Data
limită pentru depunerea ofertelor:
28.09.2016, orele 9.00.
l Comuna Miroslava, județul Iaşi,
organizează licitație public deschisă în
data de 28.09.2016, pentru: -Concesionare teren în suprafață de 941,50m.p.,
T54, orele 10.00; -Concesionare teren în
suprafață de 781,12m.p., T56 orele
11.00. Caietul de sarcini poate fi obținut
de la Biroul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Miroslava, județul Iaşi. Costul
caietului de sarcini este de 50 lei. Data
limită pentru depunerea ofertelor:

28.09.2016, orele 9.00.
l Comuna Draguseni, județul Iaşi,
organizează licitație publică în data de
19 septembrie 2016, ora 11:10 în vederea
închirierii păşunii comunale în suprafață de 243,67ha. Înscrierile la licitație se
fac până pe data de 19 septembrie 2016,
ora 11:00 la registratura Primăriei
Drăguşeni iar documentația de atribuire
se poate achiziționa până la ora 9.00.
Relații suplimentare la tel/fax: 0232
256620, primaria_drag@yahoo.com.
l Comuna Caraşova organizează în
data de 20.09.2016, licitație publică
pentru vânzarea masei lemnoase pe
picior din partida 6095 U.P.VII
Mărghitaş cu un volum de 472m3.
Natura produsului: pricipale-codru.
Licitația va avea loc la sediul primăriei
Caraşova în data de 20.09.2016, ora
10:00. Înscrierile se fac până în data de
12.09.2016, ora 12:00. Caietul de sarcini
se poate procura de la sediul primăriei
Caraşova. Relații suplimentare la nr.:
0255/232.000.
l SC Ermezos&Rita SRL, in faliment,
anunta vanzare, prin lichidatorul judiciar
C.I.I. Tudor Catalin George a bunurilor
mobile din patrimoniu, prin licitatie
publica. Sedintele de licitatie vor avea loc
saptamanal, in fiecare zi de vineri, incepand cu data de 09.09.2016 la sediul
lichidatorului judiciar situat in Ploiesti,
Str. Cerna Nr. 11, Jud. Prahova. Date de
contact:- telefon: 0725093254; - fax
0344404029; - email: catalin.george.
tudor@gmail.com. Bunurile ce urmeaza
a fi licitate: 1. Cuptor convenctional ptr
restaurante; 2. Camera de fermentare
LIEV 14; 3. Cuptor cu banda SEN 805; 4.
Cuptor LEVENTI combinat; 5. Masa
lucru polietilena; 6. Cuptor lipie; 7. Tavi
patiserie. Caietul de sarcini, in valoare de
500 lei, se va putea achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar.
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 18.480,00 lei.
Licitația va avea loc în data de
14.09.2016 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereuşită licitația se va
relua în data de 21.09.2016, 28.09.2016,
05.10.2016 respectiv 12.10.2016 la
aceeaşi oră şi adresă. Participanți vor
trebui să achiziționeze un caiet de
sarcini în valoare de 300 lei ce va
cuprinde şi regulamentul de vânzare.
Cererea de participare la licitație se
depune la sediul lichidatorului judiciar
fie personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 1 zi înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la licitație
i se va anexa dovada achitării caietului
de sarcini şi dovada achitării unei
garanții de 10% din prețul de pornire al
bunului. Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator: Tel: 0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l 1.Primăria oraşului Năsăud, str. Piaţa
Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data de 28.09.2016, ora 11:00,
la sediul unității, licitație publica, cu
strigare, în vederea închirierii unui
spațiu in suprafață de 26 mp., ( incinta
fostei crame Budureasca) situat pe
strada Piaţa Noua, cuprins in domeniul
public al oraşului Năsăud. În caz de
neadjudecare, următoarea licitație se va
organiza după 7 zile calendaristice, la
ora 11:00, la sediul primăriei oraşului
Năsăud. 2. Caietul de sarcini se poate
ridica de la sediul Primăriei oraşului
Năsăud, comp. Relații cu publicul, începând cu data de 07.09.2016, la preţul de
50 lei şi se achită la casieria Primăriei
oraşului Năsăud; 3. Preţul minim de
pornire al licitației pentru spațiul care
face obiectul licitaţiei este în cuantum de
9 euro/mp/lună, iar durata închirierii
este pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii valabilității cu o perioada egala cu perioada inițială, prin act
adițional, numai prin Hotarare a Consiliului Local al oraşului Năsăud. 4.
Documentele solicitate de la ofertanți,
pentru a putea participa la licitație se
pot depune până în data de 28.09.2016,
ora 09:00 la sediul Primăriei oraşului
Năsăud, comp. Relații cu publicul; 5.

Relații la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.
0263/361028, 361029; 6. Taxa pentru
garanția de participare la licitație este de
500 lei şi se achită la casieria Primăriei
oraşului Năsăud .
l Debitorul SC AD-EX SRL, societate
în faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL,
scoate la vânzare: -Teren în suprafață de
10.000mp situat în extravilan com.
Tărtăşeşti, satul Baldana, jud. Dâmbovița, tarlaua 3, parcela 19/47, cu o
deschidere de aproximativ 14,6m. Prețul
de pornire al licitației este de
8.563,55Euro. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea până
la data stabilită pentru licitație în contul
nr. RO83PIRB4218736909001000
deschis la PIRAEUS BANK -Sucursala
Berceni, a garanției de participare la
licitație în cuantum de 10% din prețul
de pornire (plata se va face în lei la
cursul BNR din data efectuării plății);
-achiziționarea până la aceeaşi dată a
Caietului de sarcini în valoare de 300lei
exclusiv TVA, care va fi plătit prin OP în
c o n t u l
n r .
RO43INGB5514999900513726 deschis
la ING BANK -Sucursala Dorobanți, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse
şi Asociații SPRL sau în numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, cam.
504, sector 1. Prima şedință de licitație
va avea loc în data de 15.09.2016, ora
13.00. Dacă imobilul nu se adjudecă la
această dată, următoarele licitații vor
avea loc în datele de: 22.09.2016,
29.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016,
20.10.2016, 27.10.2016, 03.11.2016,
10.11.2016 şi 17.11.2016 de la ora 13.00.
Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.
5, sector 1, Bucureşti. Pentru relații
suplimentare sunați la tel: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informaţii generale privind concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gura Văii, CUI: 4278108,
Sediul: sat Gura Văii, comuna Gura
Vă i i , j u d e ţ u l B a c ă u , Te l e f o n :
0234.334.500, fax: 0234.334.826,
Persoană de contact: Gina-Mihaela
Tătaru, adresă e-mail: primariaguravaii@yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: Concesionarea unui imobil compus din
teren+construcții: -Lotul nr.7 în suprafață de 2.025mp şi un grajd în suprafață
de 776mp amplasat în Informaţii
privind documentaţia de atribuire.
2.1.Documentaţia de atribuire se poate
obţine pe suport de hârtie, ca urmare a
unei solicitări în acest sens de la Biroul
de achiziţii publice din cadrul Primăriei
Comunei Gura Văii, jud.Bacău,
tel.0234.334.500, fax: 0234.334.826.
2.2.Costul documentaţiei de atribuire: a)
Pentru Lotul 7 în suprafață de 2025mp
şi construcție grajd în suprafață de
776mp: -taxa de participare la procedura de licitație este de 100Lei; -plata
caietului de sarcini este de 10Lei; -plata
garanției de execuție este de 57Lei.
2.3.Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 16.09.2016, ora 15.00. 3.
Informaţii privind ofertele: 3.1.Data
limită de depunere a ofertelor este
27.09.2016, ora 15.00. 3.2.Ofertele vor fi
depuse la Registratura Primăriei
Comunei Gura Văii, jud.Bacău, în plic
sigilat, însoţit de o cerere de depunere.
3.3.Ofertele se vor depune într-un exemplar original. 4.Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfăşura la
data de 28.09.2016, ora 16.00, la sediul

Primăriei Comunei Gura Văii, jud.
Bacău. 5.Litigiile de orice fel sunt de
competenţa Judecătoriei Oneşti, cu
sediul în municipiul Oneşti, judeţul
B a c ă u , s t r. T i n e r e t u l u i , n r. 1 ,
tel.0234.311.913. 6.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate în vederea publicării:
06.09.2016.
l Anunț privind organizarea licitaţiei
intermediare pentru vânzarea masei
lemnoase pe picior, inclusiv rezerva de
20%, producția anului 2016. Organizatorul
licitaţiei: Direcţia Silvică Covasna, cu
sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Kos Karoly, nr.5/A, jud.Covasna,
tel.0267.351.890, fax: 0267.351.024, e-mail:
office@sfgh.rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19 septembrie 2016, ora
12.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia
Silvică Covasna, cu sediul în municipiul
Sfântu Gheorghe, str.Kos Karoly, nr.5/A,
jud.Covasna, tel.0267.351.890, fax:
0267.351.024. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu prezentarea ofertelor scrise în
plic închis şi sigilat. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor “Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică”, aprobat prin HG
nr.924/2015 (actualizat). Data şi ora organizării preselecţiei: 14 septembrie 2016,
între orele 9.00-15.00. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia
(la registratura Direcţiei Silvice sau prin
poştă electronică în format PDF) pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 13
septembrie 2016, orele 16.00. Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a
licitaţiei sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, www.rosilva.ro. Volumul
total de masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie (inclusiv rezerva de 20%): 9.527m3
brut, din care pe natură de produse:
produse principale 9.367m3; -produse
secundare 160m3; şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: răşinoase: 1634m3; fag:
7627m3; stejari: 78m3; diverse specii tari:
187m3; diverse specii moi: 1m3. Masa
lemnoasă pe picior oferită spre vânzare
provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul
FSC® (FSC-C109255). Masa lemnoasă pe
picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca prin
negociere în aceeaşi zi, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul
de sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu data
de 12 septembrie 2016, ora 9.00. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei, la
tel.0267.351.890, ing.Bîrlă Adrian.
l Debitorul SC Lin Trans SRL –cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Adrian, nr.212, jud.
Mehedinţi, CIF:24585905, J25/736/2008,
aflată în procedura de faliment dosar nr.
46/101/2015 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, scoate la vânzare bunuri
mobile după cum urmează: 1. Autoutilitara VW Transporter MH-83-LIN la pretul
de 20.000 lei 2. Unitate calculator (6 buc.)
la pretul de 150 lei /buc. , 900 lei /total. 3.
Monitor LCD Fujitsu- Siemens – la pretul
de 275 lei. 4. Monitor LCD NEC la pretul
de 350 lei. 5. Monitor LCD LG Flatron la
pretul de 85 lei. 6. Monitor LCD View
Sonic la pretul de 140 lei . 7. Monitor LCD
ACER la pretul de 75 lei. 8. Monitor CRT
DELL la pretul de 20 lei. 9. Imprimanta
HP Deskjet F 4180 la pretul de 105 lei. 10.
Imprimanta HP Laser jet 1020 la pretul de
150 lei. 11. Imprimanta Xerox Phaser 3117
la pretul de 100 lei. 12. Imprimanta HP
DeskJet la pretul de 100 lei. 13. Copiator
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Canon D440 la pretul de 620 lei. 14. Telefon-fax Panasonic la pretul de 130 lei. 15.
Birou (8 buc.) la pretul de 125 lei /buc. ,
1.000 lei/total. 16. Dulap (3 buc.) la pretul
de 180 lei /buc , 540 lei /total. 17. Vitrina (3
buc.) la pretul de 290 lei + TVA /buc , 870
lei /total. 18. Mobilier secretariat la pretul
de 425 lei /buc. 19. Mobilier sala conferinte
la pretul de 1460 lei. 20. Frigider BEKO la
pretul de 950 lei. 21. Televizor BEKO la
pretul de 65 lei. 22. Seif Oz Gurbank la
pretul de 1500 lei. 23. Mobilier bucatarie la
pretul de 705 lei. 24. Aragaz (2 buc.) la
pretul de 55 lei + TVA/buc. , 110 lei /total.
25. Scaun directorial la pretul de 350 lei
+TVA. 26. Scaune birou(25 buc.) la pretul
de 20 lei + TVA ,500 lei /total. 27. Dozator
apa la pretul de 160 lei. 28. Cuier negru
metal(3 buc.) la pretul de 60 lei ,180 lei /
total. 29. Cuier lemn la pretul de 65 lei . 30.
Cuier perete la pretul de 40 lei. 31. Aparat
aer conditionat (Unitate +Split) Platinium
(3 buc.) la pretul de 380 lei/buc , 1140 lei/
total. 32. Aparat aer conditionat (Unitate
+Split) Sharp la pretul de 580 lei. 33.
STATIE DE BETOANE FejMert la pretul
de 317.900 lei / 71.400 EURO. 34. STATIE
DE SORTARE AGREGATE – defecta la
pretul de 80.600 lei /18.100 EURO. Licitaţia va avea loc în localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 12.09.2016 orele 14:oo.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2
ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea
caietului de sarcini. Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.
RO28CARP026000929828RO01. Invităm
pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa
de licitaţie la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax
0742592183, sau 0256/220827,

PIERDERI
l Pierdut carnet de student emis de
Universitatea din Bucuresti pe
numele de Florea Bianca-Adelina.Il
declar nul.
l P i e r d u t c e r t i f i c a t e A D R n r.
0959272, valabil de la 28.06.2016
până la 08.06.2017, eliberat de
A.R.R. Iaşi pe numele: Scîntei Mihai.
Se declară nul.
l Declar pierdută şi nulă legitimaţie
de serviciu nr. 96 eliberată de Consiliul Judeţean Ilfov S.P.P.O.I.J. Ilfov
pe numele Ţone Ioana.
l Presură M. Sorin P.F.A. cu sediul în
Slobozia, Ialomiţa, bl. U18, sc.A, etaj
2, ap. 11, C.U.I. 23174286,
F21/108/11.03.2004, declar pierdute şi
nule certificate constatatoare Legea
359/2004 nr. 80083/2001/2009.
l S.C. ASPL Sulina S.R.L., cu sediul
in orasul Sulina, str. a I-a, nr. 142,
judetul Tulcea, CUI RO27287849,
J36/295/2010, declara pierdute un
numar de 48 chitante personalizate
cu datele de identificare ale societatii,
respectiv chitantele seria ASP de la
nr. 000151 la nr. 000153 si de la nr.
000156 la nr. 000200, in dublu exemplar, purtand stampila societatii. Le
declaram nule.”

