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OFERTE SERVICIU
l  SC Forest Natur Fruct SRL, cu 
sediul in Arad, Sos. Curticiului, km.4, 
ferma Aimz, Hala 5B, scoate la 
concurs postul de Director Adjunct, 
conditii: experineta minim 1 an, 
cunostinte limba persana. Telefon
0257284489.

l MA.RA Logistics Quality, anga-
jeaza agent de vanzari full-time, cu 
experienta, vorbitor de limba turca si 
engleza, nivel avansat. Salariu 
atractiv si bonusuri in functie de 
performante. Interviu la punctul de 
lucru: Drumul intre Tarlale, nr.160-
174, sector 3, Bucuresti, pe data 
de 17.11.2016, ora 10.00. CV-urile 
catre adresa de e-mail: office@mara-
logistics.ro, tel: 021.255.55.02.

l SC Alpaccess SRL angajează 
pentru Bucureşti vopsitori şi sablatori 
cu experienţă şi muncitori necalificaţi. 
Aşteptăm CV-ul dvs. pe adresa recru-
tari@alpaccess.com. Relaţii la 
tel.0344.141.445.

l Penitenciarul Bacău scoate la 
concurs 1 post vacant de ofiţer 
protecţia muncii şi protecţia mediului. 
Dosarele de înscriere complete se 
depun la structura de resurse umane 
a Penitenciarului Bacău până la data 
de 07.12.2016, inclusiv, ora 15.00. 
Taxa de participare la concurs este de 
85RON şi se plăteşte la structura 
financiară a Penitenciarului Bacău. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la structura de resurse umane a 
Penitenciarului Bacău şi pe site-ul 
Penitenciarului Bacău: anp.gov.ro/
web/penitenciarul-bacau/concursuri

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 09.12.2016,  un 
post vacant contractual de subinginer 
cadastru în cadrul serviciului 
cadastru. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute  de art .3  din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială (www.
ocpimh.ro şi www.ancpi.ro). Relații 
suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Mehedinţi din Drobeta 
Turnu Severin str. Serpentina Roşiori 
nr.1A  Compartimentul  Resurse 
Umane şi Relaţii cu Publicul, telefon 
0252/316874.

l Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Botoşani, cu sediul în localitatea 
Botoşani, str.N.Iorga, nr.28, judeţul 
Botoşani, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de consilier IA (contabil-şef) 
-1 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 12 decembrie 
2016, ora 11.00; -proba interviu în 
data de 13 decembrie 2016, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare 
economice, contabilitate/finanţe 
contabilitate; -vechime: 15 ani în 
specialitate; -certificat de atestare a 
cunoştinţelor în domeniul Sistemului 
European de Conturi. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Botoşani. Relaţii suplimentare la 
sediul Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Botoşani, persoană de contact: 
D r a m u  M i c h a e l a ,  t e l e f o n : 
0231.584.050, e-mail: dramumi-
haela@yahoo.com

l Primăria Comunei Buneşti, judeţul 
Suceava, organizează în zilele de 
15.12.2016, ora 10.00, proba scrisă, şi 
19.12.2016, ora 10.00, interviul, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă de 

inspector, clasa 1, grad profesional 
debutant, la Compartimentul Finan-
ciar-contabil (casier) din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Buneşti, judeţul 
Suceava. Condiţii de participare: 
-studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechimea în muncă nu este necesară; 
-cunoştinţe de operare PC; -să înde-
plinească cumulativ condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea 188/1999, 
privind statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: dosarele de înscriere la 
concurs se depun la secretarul 
comunei Buneşti, judeţul Suceava, în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, Jurnalul 
Naţional. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, biblio-
grafie etc se pot obţine de la secretarul 
comunei, la telefon: 0230.549.001.

l În conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, Primăria Comunei 
Ciorani, cu sediul în comuna Ciorani, 
sat Cioranii de Jos, judeţul Prahova, 
organizează concurs în vederea 
ocupării unei funcţii contractuale de 
conducere vacante, pe durata manda-
tului primarului, de administrator 
public. Condiţii specifice de partici-
pare: -studii superioare de lungă 
durată juridice sau economice; 
-cunoştinţe operare PC -Windows, 
Microsoft Office, Internet, nivel 
mediu; -să aibă minim 3 ani vechime 
în funcţie de conducere şi minim 7 
ani vechime în specialitatea studiilor 
absolvite. Data şi locul desfăşurării 
concursului: -15.12.2016, ora 10.00 
-proba scrisă; -19.12.2016, ora 10.00 
-interviul, la sediul Primăriei 
Comunei Ciorani. Dosarele se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului. Relaţii la 
telefon: 0244.462.025.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, judeţul 
Argeş, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: 1 post, îngrijitoare în 
cadrul secţiei PNF I, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii, astfel: 1.
proba scrisă: 08.12.2016, ora 11.00; 
2.interviul: 13.12.2016, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: criterii la angajare: 
-şcoală generală; -vechime minimă în 
muncă: -nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 28.11.2016, 
ora 14.00, la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni, persoană 
de contact: jr.Stan Raluca-Mihaela, 
t e l e f o n :  0 2 4 8 . 6 5 3 . 6 9 5 ,  f a x : 
0248.653.690, e-mail: runos@spitalle-
ordeni.ro

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice din Jimbolia, judeţul Timiş, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiilor contractuale de 
execuţie vacante: -ergoterapeut, 
funcţie de execuţie- 1 post; -adminis-
trator, funcţie de execuţie- 1 post; 
-îngrijitoare, funcţie de execuţie- 1 
post. Condiţii generale: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din anexa 
la HG nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condițiile 
specifice: -ergoterapeut: -studii medii, 
fără condiţii de vechime; -adminis-
trator: -studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; -constituie avantaj studii 
în domeniul economic sau tehnic; 
-minim 1 an vechime în activitate; 
-cunoştinţe operare PC; -îngrijitoare: 
-studii medii, fără condiţii de 

vechime. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-08.12.2016, ora 9.00: proba scrisă; 
-09.12.2016, ora 9.00: proba interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din anexa la HG nr.286/2011, Titlu 
I, Capitolul 1, Secţiunea a 2-a, şi se 
vor depune în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Jimbolia, din str.
Tudor Vladimirescu, nr.66, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon 
nr.0256.360.630.

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6  cu sediul 
în Bucureşti, Valea Oltului 31-35, cod 
fiscal 26479633, organizează concurs 
pentru ocuparea a  1 post vacant  de  
Inspector specialitate cu atribuţii de 
administrator, perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfăşura 
conform H.G. 286/2011 modificată şi 
completată  prin H.G. 1027/2014, 
astfel: Proba scrisă-  09.12.2016,  ora 
10.00; Proba interviu– 12.12.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile specificate la art.3 din 
Anexa la H.G. 286/2011 actualizată; 
-studii superioare de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă; -experienţă pe 
funcții studii superioare de minim 3 
ani. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs (întocmite 
conform art. 17 din H.G. 286/2011 
actualizată) până la data de 
28.11.2016, ora 14.00 la sediul DAFL 
S6.  Relaţii suplimentare la sediul: 
D.A.F.L. S.6,  telefon: 0725555903, 
fax: 0213657473, E-mail: relatiicupu-
blicul@dafls6.ro.

l Primăria Comunei Stelnica organi-
zează, în data de 07 decembrie 2016, 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale: 1.muncitor cali-
ficat I din cadrul Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat. Condiţii de participare: -cetă-
ţenie română; -studii profesionale 
(Mecanic Utilaj Greu); -permis cate-
goria C; -vechime minim 3 ani în 
specialitatea studiilor absolvite. 
Dosarul trebuie să conţină: -diplomă 
studii absolvite; -fişă medicală sau 
adeverinţă medicală; -copie carnet de 
muncă sau adeverinţă; -cazier judi-
ciar; -copie CI; -copie permis condu-
cere; -copie acte stare civilă; -cerere 
participare concurs. Dosarul trebuie 
să conţină: -diplomă studii absolvite; 
-fişă medicală sau adeverinţă medi-
cală; -copie carnet de muncă sau 
adeverinţă; -cazier judiciar; -copie CI; 
-copie acte stare civilă; -cerere partici-
pare concurs. Dosarele de participare 
la concurs se depun până pe data de 
30 noiembrie 2016, ora 16.30. Selec-
tarea dosarelor va avea loc pe data de 
02 decembrie 2016, iar concursul se 
va desfăşura pe parcursul a două 
probe: probă scrisă şi/sau probă prac-
tică pe data de 07 decembrie 2016 
-ora 11.00 şi interviul -09 decembrie 
2016 -ora 11.00. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei (secretariat) sau la 
telefon: 0243.361.785.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârii nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, Institutul 
de Stat pentru Testarea şi Înregis-
trarea Soiurilor anunţă scoaterea la 
concurs în data de 08.12.2016, ora 
10.00- proba scrisă, a următoarelor 
funcţii contractuale de execuţie 
vacante: -muncitor calificat I în 
cadrul Centrului pentru Testarea 
Soiurilor Negreşti; -muncitor calificat 
II în cadrul Centrului pentru Testarea 
Soiurilor Inand. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului pentru 
funcţiile menţionate mai sus: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat sau şcoală profesională; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupări i  postului : - . 
Concursul va avea loc la sediul Insti-
tutului de Stat pentru Testarea şi 

Înregistrarea Soiurilor din Bd. 
Mărăşti nr. 61, sector 1, Bucureşti, în 
data de 08.12.2016, ora 10.00- proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, respectiv 
până la data de 25.11.2016 la secre-
tarul comisiei de concurs, doamna 
Martin Mariana- consilier. Biblio-
grafia, condiţiile generale şi specifice 
de participare precum şi actele solici-
tate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate 
la sediul I.S.T.I.S.
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la nr. de tel.: 021/3184380.

l ERATĂ: Acest anunţ trebuia sa fie 
publicat în data de 11.11.2016. Vina 
nepublicării la data solicitată aparţine 
exclusiv agenţiei Indicativ Media. Din 
partea autorităţii contractante au fost 
îndeplinite toate formalităţile de 
publicare pentru data de data de 
11.11.2016: "Baza de Aprovizionare 
Gospodărire şi Reparații cu sediul str. 
Sabarului nr. 1, comuna Jilava, 
județul Ilfov, scoate la concurs 3 
posturi vacante de agent astfel 1 post 
agent operativ/bărbați, 1 post agent 
operativ/femei 1 post agent adminis-
trativ achiziții; Termenul de înscriere 
este de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv 5 
decembrie 2016, orele 15.00, inclusiv, 
perioadă în care candidaţii depun 
dosarele de candidat complete la 
structura de resurse umane din cadrul 
unităţii.Taxa de participare la concurs 
este de 85 RON. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la structura de 
resurse umane a Bazei de Aprovizio-
nare Gospodărire şi Reparații şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră -Concursuri din 
sursă externă) şi http://anp.gov.ro/
web/baza-aprovizionare-gospodari-
re-reparatii/cariera."

l Penitenciarul Satu Mare scoate la 
concurs 17 posturi vacantede ofițeri şi 
agenți de penitenciare,după cum 
urmează: -1 post ofițer (asistent 
social); -1 post ofițer (sănătate şi secu-
ritate în muncă şi protecția mediului); 
-1 post ofițer (formare profesională); 
-8 posturi agent operativ (bărbați); -1 
post agent administrativ (gospodar); 
-1 post agent administrativ (maga-
ziner); -3 posturi agent tehnic (condu-
cător auto); -1 post agent tehnic 
(fochist). Dosarele de înscriere se 
depunla Penitenciarul Satu Mare 
-structura resurse umane, până la 
data de 07.12.2016orele 15.30. Taxa 
de participare la concurs este de 85 
lei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la structura resurse umane a 
Penitenciarului Satu Mare (Str. Mile-
niului nr. 2, loc.Satu Mare, județul-
Satu Mare, tel. 0261/715.488; pe 
site-ul Penitenciarului Satu Mare 
http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-satu-mare şi pe site-ul Adminis-
traţiei Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – 
Concursuri din sursă externă – 
Concursuri în curs de derulare).

l Academia de Studii Economice din 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, de execuţie şi 
conducere, pe perioadă nedetermi-
nată: -Direcţia Juridic şi Contencios 
Administrativ/ Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ- Director la 
Direcția juridică şi contencios admi-
nistrativ: 1post studii superioare, 
nivelul studiilor: licenţă; domeniul 
studiilor: drept/ştiinţe juridice; 
vechime în specialitatea postului: 
minim 7 ani; vechime în funcţie de 
conducere: minim 4 ani; -Direcţia 
Resurse Umane- Consilier juridic: 
1post studii superioare, nivelul studi-
ilor: licenţă, domeniul studiilor: drept/
ştiinţe juridice, vechime în speciali-
tatea postului: 3 ani, cunoştinţe 
operare PC;-Direcţia de Relaţii Inter-
naţionale- Referent: 1post  studii 
superioare nivelul studiilor: licenţă, 
domeniul studiilor: ştiinţe economice 
sau ştiinţe administrative; alte compe-

tenţe: cunoaşterea a minim două 
limbi străine la nivel avansat: obliga-
toriu limba engleză şi o altă limbă de 
largă circulaţie internaţională (prefe-
rabil franceză sau germană), cunoş-
tinţe operare PC -nivel avansat; alte 
condiţii specifice: competenţe de 
comunicare interculturală; -Serviciul 
Marketing şi Comunicare- Referent: 
1post studii superioare, licenţă, în 
domeniul relaţiilor publice/jurnalism/ 
comunicare, vechime în muncă: 
minimum 5 ani; vechime în speciali-
tatea postului: minimum 5 ani; 
-Facultatea Administrarea Afacerilor 
cu predare în limbi Străine/ Secreta-
riat Facultate: Secretar facultate- 
1post studii superioare; Analist 
programator ajutor- 1post  studii 
medii; vechime în muncă: minimum 6 
luni experienţă; -Biroul Consiliului 
pentru Studii Universitare de 
Doctorat- Secretar: 1post nivelul 
studiilor: superioare de lungă durată; 
vechime în muncă: minimum 5 ani; 
-Centrul de Perfecţionare /Complex 
Predeal: Şef Complex (cu rang 
director)- 1post studii superioare; 
domeniul studiilor: economic/ tehnic/ 
administrativ; vechime în speciali-
tatea postului: 2 ani experienţă în 
conducerea structurilor turistice; 
vechime în funcţie de conducere: 
minim 1 an; Referent (recepţioner)- 
1post nivelul studiilor: superioare; 
domeniul studiilor: economic/ tehnic/ 
administrativ, vechime în speciali-
tatea postului: 2 ani experienţă în 
turism/ perfecţionare continuă; alte 
competenţe: cunoaşterea unei limbi 
străine de circulaţie internaţională; 
Portar (agent pază): 3posturi  studii 
medii, profesionale, certificat de cali-
ficare, domeniul studiilor: agent de 
pază;-Direcţia Administrativă/ Servi-
ciul Administrativ: Referent–
inspector  SSM: 1post  s tudi i 
superioare, domeniul studiilor: 
Tehnic, Economic, Administrativ, 
Curs Specialitate SSM; Muncitor 
calificat (tinichigiu): 1post studii 
medii, profesionale, certificat califi-
care, domeniul studiilor: confecţii 
metalice– tinichigerie, vechime în 
specialitatea postului: minim 2 ani; 
Muncitor calificat (parchetar– lino-
list): 1post studii medii, profesionale, 
certificat calificare, domeniul studi-
ilor: parchetar, vechime în speciali-
tatea postului: minimum 2 ani; 
Muncitor calificat (instalator): 
2posturi studii medii, profesionale, 
certificat calificare, domeniul studi-
ilor: instalaţii sanitare şi de încălzire, 
vechime în specialitatea postului: 
minim 2 ani; Muncitor calificat (elec-
trician): 1 post studii medii, profesio-
nale, certificat calificare, domeniul 
studiilor: tehnice, vechime în speciali-
tatea postului: minim 2 ani;Muncitor 
calificat (zugrav- rigipsar): 2posturi 
studii medii, profesionale, sau cursuri 
calificare, domeniul studiilor: zugră-
veli vopsitorie, montarea pereţilor şi 
plafoanelor de gipscarton, vechime în 
specialitatea postului: minimum 2 
ani; -Direcţia Tehnologia Informației 
şi Comunicații– Serviciul Informa-
tică- Analist: 1post studii superioare, 
domeniul studiilor: diplomă de califi-
care în domeniul informatic; vechime 
în specialitatea postului: minim 4 ani 
pe post similar; -Direcţia Tehnologia 
Informației şi Comunicații– Serviciul 
Reţele- Analist: 1post studii medii, 
absolvent bacalaureat, domeniul 
studiilor: absolvent al unui curs de 
formare sau de capacitate în dome-
niul comunicaţii sau informatică, 
experienţă de lucru în domeniul tele-
comunicaţiilor (sau comunicaţii de 
date) de cel puţin 10 ani; -Direcţia 
Tehnică/ Serviciul Tehnic Investiţii: 
Inginer: 1post studii superioare finali-
zate cu licenţă, specialitatea: insta-
lații, vechime în specialitatea postului: 
2 ani; Inginer: 1post studii superioare 
finalizate cu licenţă, specialitatea: 
tehnică; -Direcția de Achiziții Publice/ 
Şef serviciu Achiziții Publice: Econo-
mist: 1post studii superioare,  diplomă 
de licență, de lungă durată, domeniul 
studiilor: economic, Specialitatea 
postului: activitatea de achiziţii 
publice, vechime în specialitate: min. 

2 ani în domeniul studiilor absolvite/
achiziții/ achiziții publice, certificări 
profesionale: certificat de expert 
Achiziții Publice, recunoscut de Auto-
ritatea Națională pentru Calificări; 
alte competenţe: cunoştinţe operare 
PC: Microsoft Office– Word; Excel; 
Economist: 1post studii superioare, 
diplomă de licență, de lungă durată, 
domeniul studiilor economic; Specia-
litatea postului: activitatea de achiziţii 
publice, vechime în specialitate: min. 
2 ani în domeniul studiilor absolvite/ 
achiziții/ achiziții publice, certificări 
profesionale: certificat de expert 
Achiziții Publice, recunoscut de Auto-
ritatea Națională pentru Calificări, 
alte competenţe: cunoştinţe operare 
PC: Microsoft Office– Word; Excel; 
Tehnician: 1 post studii  medii finali-
zate cu diplomă de bacalaureat, 
domeniul studiilor: real/uman/ 
economic/ tehnologic, specialitatea 
postului: activitatea de achiziţii 
publice; vechime în specialitate: min. 
2ani în domeniul studiilor absolvite/ 
achizitii/ achiziții publice, alte compe-
tenţe: cunoştinţe operare PC: Micro-
soft Office– Word; Excel; Merceolog: 
1post studii studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat,  domeniul 
studiilor: real/ uman/ economic/ 
tehnologic, specialitatea postului: 
activitatea de achiziţii publice; 
vechime în specialitate: min. 2ani în 
domeniul studiilor absolvite/ achizitii/ 
achiziții publice; alte competenţe: 
cunoştinţe operare PC: Microsoft 
Office– Word; Excel; -Direcţia 
Socială/ Serviciul Social: Adminis-
trator cămin- 1post studii medii; 
Muncitor calificat (electrician)- 1post, 
studii: medii generale, certificat califi-
care profesională de electrician; 
Muncitor calificat (instalator)- 
3posturi studii medii, generale, certi-
ficat calificare profesională de 
instalator; -Facultatea de Cibernetică, 
Statistică şi Informatică Economică/ 
Departamentul de Informatică şi 
Cibernetică Economică- Secretar 
facultate: 1post studii superioare, alte 
competenţe: cunoştinţe de operare 
PC–MsOffice; -Secretariat general/ 
Birou acte studii- Referent (Adminis-
trator financiar): 1post studii superi-
oare, nivelul studiilor: superioare; 
vechime în muncă: minimum 5 ani; 
alte competenţe: cunoaşterea, la nivel 
satisfăcător a două limbi străine de 
circulaţie internaţională; cunoştinţe 
de operare PC–MsOffice; alte compe-
tenţe :cunoştinţe de operare PC–
MsOffice.  Locul de desfăşurare a 
concursului (scris/ practică): sala 420, 
data: 09.12.2016, ora:9.00. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs: 
25.11.2016. Interviul se va desfăşura 
în data de 15.12.2016 ulterior afişării 
rezultatelor probelor scrise/ practice. 
Date contact secretar comisie 
concurs: Stamate Carmen Tel. 
0213191900/466. Informaţii supli-
mentare găsiţi pe site–ul: http://resur-
seumane.ase.ro.

l Anunţ privind organizarea 
concursurilor/examenelor de înca-
drare a 19 posturi de personal civil 
contractual, vacante, cu atribuţii de 
execuţie Unitatea Militară 02574 
Bucureşti organizează, în conformi-
tate cu prevederile Regulamentu-
lu i - cadru  pr iv ind  s tab i l i r ea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotarârea Guvernului Româ-
niei nr. 286 din 31.03.2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi de personal civil 
contractual, cu atribuţii de execuţie, 
astfel: 1. la Unitatea Militară 02574 
Bucureşti, cu sediul în B-dul. 
Drumul Taberei, nr.7B, Bucureşti, 
sector 6: -1 post de referent IA /M, în 
biroul energetic din Serviciul admi-
nistrare cazărmi, patrimoniu şi 
apărare împotriva incendiilor, 
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prevăzut cu studii medii, fiind 
necesar absolvirea liceului cu 
diplomă de bacalaureat şi o vechime 
în muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 6 ani şi 6 luni. 
Obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 
ani şi 6 luni de activitate profesio-
nală în domeniul administrare 
cazărmi. -1 post de analist II/S, în 
biroul tehnologia informaţiei din 
Serviciul comunicaţii şi informatică, 
prevăzut cu studii superioare de 
licenţă, fiind necesar absolvirea unei 
instituţii de învăţământ superior 
acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licenţă în informatică şi 
o vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 6 
luni. Obligatoriu să fie absolvent al 
cursului de designer WEB sau echi-
valent şi să fi desfăşurat minim 6 
luni activitate profesională în dome-
niul I.T. -2 posturi de consilier juridic 
debutant /S, în biroul coordonare, 
consultanţă juridică structuri subor-
donate şi 1 post de consilier juridic 
debutant /S, în compartimentul 
analiză proceduri de valorificare din 
Serviciul juridic şi D.I.U., prevăzute 
cu studii superioare de licenţă, fiind 
necesar absolvirea unei instituţii de 
învăţământ superior acreditată sau 
autorizată, cu diplomă de licenţă în 

domeniul drept sau ştiinţe juridice. 
Nu se stabilesc condiţii privind 
vechimea în muncă şi/sau în speciali-
tatea studiilor absolvite. 2. la Centrul 
de cazare -tranzit şi reprezentare al 
Ministerului Apărării Naţionale, cu 
sediul în Aleea Haiducului, nr. 5-7, 
Bucureşti, sector 6: -2 posturi de 
îngrijitor, în grupa 1 administrativă 
şi deservire din formaţia administra-
tivă şi de deservire, fiind necesar 
absolvirea învăţământului general 
obligatoriu sau profesional. Nu se 
stabilesc condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea studi-
ilor absolvite. -1 post de muncitor 
calificat III (cofetar -patiser), în 
laboratorul de cofetărie -patiserie, 
fiind necesar absolvirea învăţămân-
tului general obligatoriu sau profesi-
onal, cu certificat de calificare 
profesională în meseria de cofetar 
sau patiser, fiind necesară o vechime 
în muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 3 ani. Obligatoriu 
să fi desfăşurat minim 3 ani activi-
tate profesională în meseria de 
cofetar sau patiser. -1 post de 
muncitor calificat III (spălător 
textile), la spălătoria şi curăţătoria 
chimică, fiind necesar absolvirea 
învăţământului general obligatoriu 
sau profesional, cu certificat de cali-

ficare profesională în meseria de 
spălător textile şi/sau curăţitor 
chimic, fiind necesară o vechime în 
muncă şi în specialitate a studiilor 
absolvite de minim 3 ani. Obligatoriu 
să fi desfăşurat minim 3 ani activi-
tate profesională în meseria de 
spălător textile şi/sau curăţitor 
chimic. 3. la Centrul de întreţinere, 
reparaţii şi exploatare cazărmi, cu 
sediul în str. Izvor, nr.110, Bucureşti, 
sector 5: -2 posturi de îngrijitor, la 
formaţia întreţinere spaţii, fiind 
necesar absolvirea învăţământului 
general obligatoriu sau profesional. 
Nu se stabilesc condiţii privind 
vechimea în muncă şi/sau în speciali-
tatea studiilor absolvite. 4. la Secţia 
de întreţinere, reparaţii şi exploatare 
cazărmi, cu sediu în B-dul. Drumul 
Taberei, nr.7B,  Bucureşti, sector 6: -1 
post de muncitor calificat III 
(fochist), în grupa exploatare 
centrale termice, fiind necesar absol-
virea învăţărnântului general obliga-
toriu sau profesional, cu certificat de 
calificare profesională în meseria de 
fochist sau de instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi de gaze sau de 
instalator reţele termice şi sanitare şi 
autorizaţie de fochist pentru cazane 
de apă caldă şi joasă presiune, elibe-
rată de ISCIR, aflată în termen de 

valabilitate, fiind necesară o vechime 
în muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 3 ani. Obligatoriu 
să fi desfăşurat minim 3 ani activi-
tate profesională în meseria de 
fochist sau de instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi de gaze /instalator 
reţele termice şi sanitare sau de 
fochist. 5. la Complexul militar de 
instruire, reprezentare şi tranzit 
"Munte": -3 posturi de funcţionar /M, 
la căminul militar "Intim", prevăzute 
cu studii medii, fiind necesar absol-
virea liceului cu diplomă de bacalau-
reat cu atestat sau certificat de 
competenţă în domeniul turism sau 
recepţioner hotel şi o vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 6 luni. Obliga-
toriu să fi desfăşurat minim 6 luni de 
activitate profesională în domeniul 
turism sau recepţioner hotel. 6. la 
Serviciul inspecţii, încercări şi elabo-
rare specificaţii tehnice pentru mate-
riale logistice, cu sediul B-dul Iuliu 
Maniu, nr.7-9, Bucureşti, sector 6: -1 
post de tehnician IA/M, în biroul 
inspecţii, recepţii şi elaborare specifi-
caţii tehnice pentru echipament, 
prevăzut cu studii medii, fiind 
necesar absolvirea liceului cu 
diplomă de bacalaureat şi studii de 
perfecţionare sau specializare în 
managementul calităţii, respectiv o 

vechime în muncă şi în specialitate a 
studiilor absolvite de minim 6 ani şi 6 
luni. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 6 ani şi 6 luni activitate profe-
sională de tehnician în domeniul 
materialelor textile şi pielărie. -1 post 
de subinginer I/S.S.D., în laboratorul 
încercări materiale textile, din piele 
şi cauciuc, prevăzut cu studii superi-
oare de scurtă durată, fiind necesar 
absolvirea unei instituţii de învăţă-
mânt superior de scurtă durată, 
acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de absolvire specializare în 
domeniul chimic şi o vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 6 ani şi 6 luni. 
Obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 
ani şi 6 luni activitate profesională în 
laborator de produse chimice. 7. la 
Ansamblul artistic al armatei, cu 
sediul în B-dul. Iuliu Maniu, nr.13, 
Bucureşti, sector 6: -1 post de 
maestru lumini -sunet debutant, la 
secţiunea tehnicieni, fiind necesar 
absolvirea învăţământului general 
obligatoriu şi studii de formare /
perfecţionare profesională cu certi-
ficat de absolvire, pentru ocupaţia de 
maestru sunet şi/sau lumini. Nu se 
stabilesc condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea studi-
ilor absolvite. -1 post de solist vocal 
gr. I/S, la secţiunea solişti vocali 

muzică populară, prevăzut cu studii 
superioare de licenţă, fiind necesar 
absolvirea unei instituţii de învăţă-
mânt superior acreditată sau autori-
zată, cu diplomă de licenţă în muzică 
sau arte: interpretare muzicală sau 
pedagogie muzicală şi o vechime în 
muncă şi în specialitatea studiilor 
absolvite de minim 3 ani şi 6 luni. 
Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 
ani şi 6 luni activitate profesionalăin 
domeniul muzical interpretare 
vocală, muzică populară. 8. Data 
-limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs este: 28.11.2016 
ora 14.00. Dosarele de concurs/
examen se depun la sediul Unităţii 
Militare 02574 Bucureşti din B-dul. 
Drumul Taberei, nr.7B, sector 6. 9. 
Tipul probelor de concurs/examen, 
data şi ora desfăşurării acestora: 
-pentru posturile de analist II/S, 
consilier juridic debutant /S, subin-
giner I/SSD, referent IA/M, tehni-
cian IA/M şi funcţionar /M, se 
susţine: -proba scrisă în data de: 
08.12.2016, ora 11.00. -interviul în 
data de: 14.12.2016, ora 11.00. 
-pentru posturile de solist vocal gr. 
I/S, maestru lumini - sunet debutant, 
muncitor calificat (cofetar -patiser, 
spălător textile şi fochist) şi îngrijitor, 
se susţine: -proba practică în data de: 
08.12.2016, ora 11.00. -interviul în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18889241. Nr. 
22095/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, orele 14.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Confort Plast S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. 
Calarasi, str. Aleea Centralei, nr. 1, parter, cam. 23, cod fiscal 18889241, în dosar de executare nr. 
18889241, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Renault 
HDCVK5 Master, an fabric. 2007, nr. identificare VF1HDCVK536964081, nr. omologare 
FARE330011T47R3, caroserie camion, cabină dublă 4 uși, motor tip G9U-A7-2, capacitate cilindrică 
2463 cmc, culoare alb, număr înmatriculare CL-03-XHX, valoare 17.117 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
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 juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
11.11.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 16643959. Nr. 
22094/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, orele 14.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Clima Term Instal S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. 
Călărași, str. Macului, Bl. M8 (H12), sc. A, et. P, ap. 3, cod fiscal 16643959, în dosar de executare nr. 
16643959, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Dacia 1307 Pick-up T, 
ss: UU1D2F719W2710771, SM 034098, CL 03 GSR, an fabr. 1998, CL-03-GSR, valoare 2.030 lei; - 
Mașină de lipit termopane - Sche�er, an fabric. 2006, valoare 5.838 lei; - Calculator Intel 4300, Kit 
multimedia, Monitor LCD 19”, valoare 598 lei; - Compresor cu piston, model DKC 500, serie 452-EN-
286-1, valoare 1.770 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 
juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane 
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 
22082/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016 ,orele 12.30, 
în Călărași, str Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Leo Prod S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, municipiul 
Călărași, str. Dumbravei, bl. C8, sc. C, ap. 17, cod fiscal 10029853, în dosar de executare nr. 
10029853, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autoturism Dacia 
LSDAB, an fabricație 2005, SS UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cmc, 
culoare albastru, nr. înmatriculare CL-90-YGD, valoare 5.856 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. 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 juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
pentru persoane 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 instanță judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.
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Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. 
22081/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, orele 11.30, 
în Călărași, str Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Katila S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, municipiul Călă-  
rași, str. Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B, etaj. 1, ap.3, cod fiscal 23066241, în dosar de executare nr. 
23066241, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autoutilitară furgon Fiat 
Ducato JTD, an fabricație 2000, SS ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, culoare 
alb, nr. înmatriculare CL -03-TRT, valoare 4.962 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii, ale altor creditori: nu se cunosc. 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 juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoane 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 instanță judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
11.11.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.
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data de: 14.12.2016, ora 11.00. 10. 
Locul de desfăşurare: -probele de 
concurs/examen se desfăşoară la 
sediul structurilor din care fac parte 
posturile scoase la concurs, cu 
excepţia posturilor de funcţionar /M 
la căminul militar "Intim" din 
Complexul militar de instruire, 
reprezentare şi tranzit "Munte" care 
se desfăşoară la sediul Centrului de 
cazare - tranzit şi reprezentare al 
Ministerului Apărării Naţionale, din 
Aleea Haiducului, nr. 5-7, Bucureşti, 
sector 6. 11. Persoanele de contact, 
care asigură secretariatul comisiilor 
de concurs/examen sunt: p.c.c. Ilie 
Viorica şi p.c.c. Ungureanu Nicoleta, 
telefon 021.319.58.58, int. 2217 şi 
2244. 12. Condiţiile generale şi speci-
fice pentru ocuparea posturilor, 
bibliografia şi tematica de concurs se 
pot obţine la sediul Unităţii Militare 
02574 Bucureşti, din B-dul. Drumul 
Taberei, nr.7B, sector 6, pe portalul 
posturi.gov.ro, pe pagina de internet 
smg.mapn.ro/c1i/index.html sau la 
secretariatul comisiilor de concurs. 

CITAȚII  
l Domnul Ursachi Alin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Municipiul 
Piatra Neamţ, Aleea Garofiţei nr, 2 
este citat la Tribunalul Botoşani la 

data de 23 noiembrie 2016 în dosar nr. 
321/217/2015 având ca obiect anulare 
act, iar ca părţi: Ursachi Ioan, 
Ciobanu Verona, Ursachi Alin, - 
Comisia Locală de Fond Funciar 
Mileanca, - Comisia Judeţeană de 
Fond Funciar Botoşani.

l Se citeaza D-nul Szocs Eduard  la 
Judecatoria Arad in data de 
15.11.2016, sala 215, ora 8.30 in cali-
tate de parat in proces cu Szocs 
Gabriela in dosarul nr. 9405/55/2016.

l Cirimpei Constantin este citat la 
Judecătoria Botoşani, în proces cu 
reclamanta Cirimpei Elena, în 
dosarul  nr. 16246/193/2015, având ca 
obiect  divorț,  termen de judecată 
15.11.2016.

l Se citeaza Guerini Paolo,in calitate 
de parat, la Judecatoria Cimpulung 
Moldovenesc, la data de 22 noiembrie 
2016,ora 9, dosar nr. 1306/206/2016.in 
proces cu Grecu Cornelia, avand ca 
obiect prestatie tabulara.

l Citatie. Colceriu Ioan, nascut 20 
iulie 1908 in loc.Voslabeni, disparut in 
Armata Maghiara pe data de 
7.02.1943, va rog sa va prezentati pe 
data de 6.12.2016, ora_08.30, la Jude-
catoria Gheorgheni la proces. obiectul 

dosarului -declararea mortii d-stra pe 
front. Nepoata Colceriu Liliana.

l Chebac Neculai, cu ultimul 
domiciu în Dorohoi, judeţul Botoşani, 
este citat în ziua de 23.11.2016 la 
Judecătoria Dorohoi, în calitate de 
pârât, în dosarul nr. 181/222/2016, 
având ca obiect ,,divorţ cu copii 
minori”.

l Dinu Ioana şi Ispas Paula cheamă 
în judecată pe Gae Violeta din 
Craiova, str.Pui de lei, nr.19, şi pe 
Nicolae Ion, str.Fraţii Bobescu, nr.5, 
bl.42B1, sc.2, ap.18, intimaţi pârâţi în 
dosarul nr.7614/215/2009, aflat pe 
rolul Tribunalului Dolj, la completul 
CC4 c3r, cu termen de judecată: 
28.11.2016,  la ora 11.00.

l Subsemnata Ilie Maria, reclamantă 
în dosarul nr.14563/280/2016 aflat pe 
rolul Judecătoriei Piteşti-Secția 
Civilă, pârât fiind Ilie Florentin 
Claudiu, având ca obiect declararea 
judecătorească a morții, anunță 
deschiderea procedurii de declarare a 
morții numitului Ilie Florentin 
Claudiu CNP1671231034979, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str.Nicolae Bălcescu, bl.L1, sc.D, 
ap.12, jud.Argeş, dispărut în 
naufragiu în anul 2000 şi invită orice 

persoană să comunice datele pe care 
le cunoaşte în legătură cu cel 
dispărut.

l Baloşan Bogdan este chemat la 
Judecătoria Sibiu, Calea Dumbrăvii 
nr.30, în ziua de 15.12.2016, în dosarul 
5138/306/2016- revendicare imobi-
liară, Camera Sala B, Completul C9 
Civil, ora 09:00, în calitate de Pârât, 
în proces cu DEKO INVEST SRL în 
calitate de Reclamant. În caz de 
neprezentare a părţilor, judecata se va 
face în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi. 

l Prin cererea inregistrata pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a III a 
Civila in dosarul nr. 23792/3/2016, cu 
termen de judecata la data de 
17.11.2016, reclamanta Voicu 
Constanta a invocat dobandirea drep-
tului de proprietate ca efect al uzuca-
piunii asupra terenului in suprafata 
de 336 mp, situat in Bucuresti, str.
Furtunei, nr.29, sect.6. Toti cei intere-
sati sunt somati sa formuleze opozitie.

DIVERSE  
l Administratorul judiciar al SC 
Andava Ann Partner SRL, cu sediul 
în com. Ariceştii Rahtivani, nr. 870, 
DN 72, KM 9, Prahova, J29/186/2012, 
CUI 29703122, notifică debitoarea, 

creditorii şi ORC Prahova că în dos. 
nr. 6387/105/2016, aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova s-a dispus deschi-
derea  proceduri i  generale  a 
insolvenţei împotriva SC Andava 
Ann Partner SRL, stabilindu-se 
termen limită de depunere a cererilor 
de admitere a creanţelor la data de 
21.12.2016; termenul limită de depu-
nere de către creditori a opoziţiilor la 
sentinţa de deschidere a procedurii, 
pronunţată ca urmare a cererii 
formulate de debitor, în condiţiile art. 
71, alin. 1, la 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul de soluţionare a 
opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile 
de la data expirării termenului de 
depunere a acestora; termenul de 
verificare a creanţelor, de întocmire şi 
publicare în BPI a tabelului preli-
minar de creanţe, la 09.01.2017. 
Relatii la Administrator judiciar 
CARDUELIS CONSULTING 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, 
j u d .  P r a h o v a .  T e l . 
0722.634.777/0344.809.816.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr. 999/246/2016, petenta Lustrea 
iuliana CNP 2460418024901, domici-
liata in comuna Birsa nr. 170, jud. 
Arad, solicita inscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune, 

asupra cotei totale de 4/6 din imobilul 
identificat in CF nr. 300537 Archis ( 
nr CF vechi 244 Barzesti) compus din 
teren intravilan in suprafata de 1.101 
mp, inscris in CF la A1 avand nr top 
30, 31, 32, 33 si constructive inscrisa 
in CF la A1, 1 cu nr. cad C1 si nr top 
31, 32 situata in sat Birzesti la nr. 
administrativ nou 73 (vechi 16 si 17). 
Petenta sustine ca foloseste acest 
imobil de peste 57 de ani, de la 
decesul proprietarului tabular Harje 
Marisca, impreuna cu parintii sai, in 
mod pasnic, public, continuu si sub 
nume de proprietar. In CF nr. 300537 
archis ( nr. CF vechi 244 Barzesti) 
pentru imobilul compus din teren 
intravilan in suprafata de 1.101 mp 
inscris in CF la a1 avand nr. top. 30, 
31, 32, 33 si constructive inscrisa in 
CF la a1, 1 cu nr. cad C1 si nr top 31, 
32 situata in sat Birzesti la nr. admi-
nistrativ nou 73 (vechi 16 si 17) apare 
ca si proprietar tabular Harje 
Marisca. In urma acesteia sunt 
somatic, in baza art. 130 din Dretul-
lege nr. 115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inaiteze opozitie la Judeca-
toria Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la solutio-
narea cererii. Prezenta simatie se va 
afisa timp de o luna la Tabla de 
afisare a Judecatoriei Ineu si la 
Primaria comunei Archis. 

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. 283699/2008. Nr. 19623/08.11.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, 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 Zaharia Maria, cu sediul în localitatea Călărași, str. Bd. Republicii, nr. 141, județul Călărași, 
cod fiscal..., în dosar de executare nr. 283699/2008, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - Cota de 23/32 din imobil, construcție + teren, amplasat în municipiul Călărași, 
jud. Călărași, Bd. Republicii, nr. 145, în suprafață utilă de 320 mp din acte și 383 mp măsurat; are 
regim juridic, cu deschidere la stada de 8,59 ml, valoare: 110.449 lei (din totalul de 153.667 lei întreg 
imobilul cu teren). 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 
juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoane 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 instanță 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.11.2016. 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 Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. 
22076/08.11.2016. 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 29.11.2016, orele 09.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Societatea Agricolă Modelu SA, cu sediul în jud. Călărași, 
loc. Modelu, cod fiscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție C1 grajd, în suprafață de 1260 mp, Construcție C2 grajd, 
în suprafață de 921 mp și teren intravilan aferent construcției 4.913 mp, situată în loc. Modelu, jud. 
Călărași, valoare de 187.910 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 
22080/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, 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 Grozea Expediții S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, muni-
cipiul Călărași, str. Bărăganului, nr. 10, bl. L42, sc. 1, et. 8, ap. 35, cod fiscal 32675723, în dosar de 
executare nr. 32675723, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autotractor 
Iveco, varianta LD440E43T, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004226406, serie motor 
006079, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-63-PET, valoare 14.235 lei. Asupra bunurilor care fac 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
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 juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
pentru persoane 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 instanță judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 4293809. Nr. 
22079/08.11.2016. 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 29.11.2016, orele 10.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Florinela S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, 
str. Locomotivei, nr. 67, cod fiscal 4293809, în dosar de executare nr. 4293809, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție spațiu alimentație publică, cu caracter 
provizoriu, în suprafață construită la sol de 100 mp, situata în mun. Călărași, str. Platforma Chiciu, Km 
374 Dunăre, jud. Călărași, valoare 99.566 lei; - Teren - contract închiriere cu Primăria Călărași. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. 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 juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de 
identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 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 judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.



16 LUNI / 14  NOIEMBRIE  2016

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Directoratul PETRO-
TEL-LUKOIL S.A., o societate pe 
acţiuni înfiinţată şi funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, 
administrată în sistem dualist, cu 
sediul în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 
235, judeţul Prahova, România, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Prahova 
sub nr. J29/111/1991, cod de identifi-
care fiscală 1350659, având capital 
social subscris şi vărsat în valoare de 
554.067.692,5lei (denumită în cele ce 
urmează “Societatea”), în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 31/1991 a 
societăţilor, republicată, cu completă-
rile şi modificările ulterioare şi cu 
dispoziţiile din Actul constitutiv al 
Societăţii, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 15.12.2016, ora 
15.30, la sediul social al Societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
propunerii ca PETROTEL-LUKOIL 
S.A. să nu se dizolve, în conformitate 

cu prevederile art. 153 indice 24 din 
Legea nr. 31/1990 a societăţilor, repu-
blicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, având în vederea apro-
barea de către Directoratul Societăţii a 
raportului cu privire la situaţia patri-
monială a Societăţii întocmit în 
conformitate cu art. 153 indice 24 din 
Legea nr. 31/1990 a societăţilor. 2) 
Aprobarea propunerii de neconstituire 
ca şi parte civilă a Societăţii în dos. 
penal nr. 456/105/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, având în 
vedere că nu a fost constatat /identi-
ficat niciun prejudiciu derivând din 
operaţiunile şi/sau deciziile luate de 
către persoanele din conducerea 
Petrotel Lukoil S.A.,  Andrey 
Bogdanov, Andrei Raţă, Dan Dănu-
lescu, Olga Kuzina, Alexey Vointsev şi 
Dorel Duţu, sau a societăţii LUKOIL 
Europe Holdings B.V., inculpaţi în 
dosarul 456/105/2016 şi nicio încălcare 
a prevederilor din Actul Constitutiv al 
Societăţii de către aceştia. 3) Apro-
barea împuternicirii dlui. Andrey 
Bogdanov pentru a semna în numele 

Acţionarilor, adresa de neconstituire 
ca şi parte civilă a Societăţii, în dos. 
penal nr. 456/105/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova. 4) Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al 
Societății, după cum urmează: 
4.1Articolul 13.1.2. se modifică şi va 
avea următorul conținut: „13.1.2. 
Adunarea Generală Extraordinară se 
întruneşte ori de câte ori este necesar 
şi,în afara altor cazuri prevăzute de 
lege, decide asupra: a) să înfiinţeze sau 
să organizeze, în tot sau în parte, în 
orice parte a lumii alte entităţi juri-
dice, companii, societăţi, uniuni sau 
orice alte asocieri/ asociaţii. b) 
cumpară sau vinde acțiuni sau alte 
interese în capitalul social al altor 
persoane juridice, companii, societăți, 
uniuni sau alte asociații din orice țară 
din lume; c) să efectueze gajul de 
acțiuni sau alte interese în capitalul 
social al altor societăți; d) să 
primească sau să transfere acțiunile 
altor societăți sau alte interese în capi-
talul social al altor societăţi pe 
modelul administrării fiduciare 

(managementul activelor, trust, etc); e) 
să ofere împrumuturi, credite, garanții 
şi  finanțări speciale, în valoare de 
peste 20 de milioane de dolari SUA, 
cu excepţia cazului când actul juridic 
se încheie între societate şi afiliaţi; f) să 
obţină credite şi împrumuturi de peste 
20 de mln.dolari SUA, cu excepţia 
obţinerii unor credite şi împrumuturi 
(sub 1 an) în procesul activităţii econo-
mice obişnuite, în condiţii de piaţă, cu 
excepţia cazului când actul juridic se 
încheie între societate şi afiliaţi; Pentru 
eliminarea oricărui dubiu, în sensul 
art. 13.1.2 lit. e) şi f) de mai sus, în 
prezentul Act Consitutiv, “afiliat” 
înseamnă o societate/ persoană care, 
în mod direct sau indirect, prin unul 
sau mai mulţi intermediari, contro-
lează sau este controlată, sau se află 
sub controlul comun cu oricare dintre 
acţionari sau rude ale acesteia până la 

gradul doi. Fără a aduce atingere 
prevederilor anterioare din prezentul 
articol Directoratul va putea să 
încheie acte juridice în numele şi în 
contul Societăţii, prin care să dobân-
dească bunuri pentru aceasta sau să 
înstrăineze, să închirieze, să schimbe 
ori să constituie în garanţie bunuri 
aflate în patrimoniul Societăţii, a căror 
valoare depăşeşte jumătate din 
valoarea contabilă a activelor Socie-
tăţii la data încheierii actului juridic, 
numai cu aprobarea prealabilă a 
Adunării Generale a acţionarilor. 
Pentru  validitatea deliberărilor 
Adunării Generale Extraordinare sunt 
necesare: -la prima convocare, 
prezenţa acţionarilor reprezentând 
trei pătrimi din capitalul social, iar 
hotărârile să fie luate cu votul unui 
număr de acţionari, care să reprezinte 
cel puţin 50,1% din capitalul social; -la 

convocările ulterioare, prezenţa acţio-
narilor reprezentând jumătate din 
capitalul social, iar hotărârile să fie 
luate cu votul unui număr de acţionari 
care să reprezinte cel puţin o treime 
din capitalul social.” 4.2 Articolul 
14.4. se modifică şi va avea următorul 
conținut: “14.4 Directoratul va 
convoca Adunarea Generală la 
cererea acționarilor care reprezintă 
5% din capitalul social, iar aceasta va 
avea loc în termen de o lună de la data 
cererii.“ 4.3. Articolul 18.1. se modi-
fică şi va avea următorul conținut: 
“18.1.Consiliul de Supraveghere va 
avea următoarele atribuţii principale: 
(i) Exercită controlul permanent 
asupra conducerii Societăţii de către 
Directorat; (ii) Numeşte şi revocă 
membrii Directoratului; (iii) Verifică 
conformitatea cu legea, cu actul 
constitutiv şi cu hotărârile Adunării 

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. 697037/2009. Nr. 22104 din 04.11.2016. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 4. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut 
că în ziua de 25, luna noiembrie, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, 
jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică, (prima licitație), următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului Ciontea Daniel Eduard, cu domiciliul fiscal în localitatea Vulcana Pandele, jud. 
Dâmbovița, cod de identificare fiscală ...: Teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, în 
suprafață de 182 mp, situat în comuna Vulcana Pandele, str. Popii, nr. 2, Jud. Dâmbovița, preț de 
evaluare/ pornire licitație de 2253 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă 
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA conform art. 141, 
alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus 
menționate 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 RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița - cod de identificare fiscală 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgo-
viște); 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 judecă-
torească 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, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 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 0245.760.698. 
Data afișării: 14.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 11779179. Nr. 
22083/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, orele 13.00, 
în Călărași, str Eroilor, nr 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Piscicola Iezer S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, localitatea 
Dorobanțu, cod fiscal 11779179, în dosar de executare nr. 11779179, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: 1. Autoutilitară Renault MB MBU6J Master, an fabricație 2012, nr. 
identificare VF1MBU6J346936820, capacitatea cilindrică 2299 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-
05-GJK, valoare 43.601 lei; 2. Autoutilitară Fiat 223 ZXF1A Doblo, an fabricație 2014, nr. identificare 
ZFA22300005293699, capacitatea cilindrică 1910 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-06-GJK, 
valoare 7.641 lei; 3. Remorcă Stema, an fabricație 2014, nr. identificare WSESTSF32EG000509, 
culoare gri, nr. înmatriculare CL-04-GJK, valoare 8.091 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. 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 juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
pentru persoane 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 instanță judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26181610. Nr. 
22078/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, orele 10.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Diesel Integrat RSI S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. 
Dragoș Vodă, cod fiscal 26181610, în dosar de executare nr. 26181610, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Stand testare și reparații pentru pompe Common Rail și clasice 
inclusiv anexe și chituri auxiliare, valoare 464.879 lei; - Cabinet de asamblare/ dezasamblare sisteme 
de injecție, inclusiv echipamente și instrumente anexe, valoare 44.768 lei; - Modul testare și reparare 
injectoare, varianta Common Rail, valoare 97.741 lei; - Modul testare și reparare injectoare, variante 
clasice, valoare 20.297 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injecție Diesel, varianta 
Common Rail, valoare 106.162 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injecție Diesel, variante 
clasice, valoare 63.332 lei; - Echipamente auxiliare, valoare 24.999. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
11.11.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Teleorman. 
Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 51/M. Nr. 46775 din 10.11.2016. 
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2016, Luna 11, Ziua 10. În temeiul prevederilor art. 
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 08.12.2016, ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede, str. 
Sfântu Teodor nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Mag Com S.R.L., C.U.I. 17271993, cu sediul în Roșiorii de Vede, str. Ciocanaru Lazăr nr 9 A. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: 1. Autoturism Volkswagen Passat - nr. înmatr. TR 26 MAG, an fabr. 
2007. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 13.725 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. 
*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 
de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 
juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 
pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale 
restante. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte 
informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Împotriva prezentului înscris se 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, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0247.466521. 
Data afișării: 11.11.2016.

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 10631220. Nr. 22084/08.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscală, se face cunoscut că în data de 29.11.2016, orele 13.30, în Călărași, str Eroilor, nr 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate 
aparținând debitorului River S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, localitatea Călărași, str. Prelungirea Sloboziei, nr. 1 - 3, cod fiscal 10631220, în dosar de executare nr. 10631220, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: 1. Autoturism Hyundai Santa Fe, an fabricație 2011, nr. identificare KMHSH81UCBU677547, capacitate cilindrică 1995 cmc, culoare gri, nr. înmatriculare CL-98-FEA, valoare 44.460 
lei; 2. Nr. crt., Nr. inv., Bunuri mobile - Obiecte de inventar, Marca mașină de cusut, Valoare evaluată, lei; 1, 301, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 2, 302, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, 
Necchi, 689 lei; 3, 303, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 4, 304,Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 5, 305,Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 leI; 6, 306, 
Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necch, 689 lei; 7, 307, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 8, 308, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 9, 309, Mașină de cusut cu trecere 
fir CL 885, Necchi, 689 lei; 10, 310, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 11, 311, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 689 lei; 12, 312, Mașină de cusut 3 ace CL 8003, Kansai, 689 lei; 
13, 313, Mașină de cusut tăiere și coasere 1 ac CL 327, Rimoldi, 1312 lei; 14, 314, Mașină de tăiere și coasere 1 ac CL 327, Rimoldi /662652, 1312 lei; 15, 315, Compresor marca Solt, Solt, 689 lei; 16, 316, Mașină 
lanț cu 2 ace CL 471, Necchi, 984 lei; 17, 317, Mașină derihtuit CL;597, Durkopp, 197 lei; 18, 318, Mașină 2 ace suspendabilă, Durkopp/ 3636, 1377 lei; 19, 319, Mașină 2 ace suspendabila, Durkopp, 1377 lei; 
20, 320, Mașină tăiere și coasere 5 fire CL 527, Rimoldi, 1230 lei; 21, 321, Mașină tăiere și coasere 3 fire CL 263, Rimoldi, 1640 lei; 22, 323, Mașină croit verticală "8, Eastman, 1181 lei; 23, 324, Mașină de 
curățat, Camptel, 984 lei; 24, 325, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8854191, 1082 lei;25, 326, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8852173, 1082 lei; 26, 327, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 
8852856, 1082 lei; 27, 328, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8854034, 1082 lei; 28, 329, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8852857, 1082 lei; 29, 330, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8858555, 
1082 lei; 30, 331, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 885 - 263, 1082 lei; 31, 332, Mașină tăiat și cusut cu 5 fire CL 527, Rimoldi, 1312 lei; 32, 333, Butonieră 101 TD, Recce, 4919 lei; 33, 334, Mașină cu lamă, 
Bullmer Welk, 2050 lei; 34, 335, Mașină de călcat, Camptel, 1230 lei; 35, 335/B, Dispozitiv ptr fixat, -, 266 lei; 36, 337, Mașină de cusut Necchi, Necchi, 1358 lei; 37, 338, Dispozitiv timbrat, 0, 218 lei; 38,340, 
Mașină derulat ață, -, 750 lei; 39, 341, Mașină de cusut transp normal, Durkopp, 2100 lei; 40, 344, Centrală termică, Lamborghini, 5656 lei; 41, 345, Masă croit, -, 1261 lei; 42, 346, Instalație electrica, -, 3289 
lei; 43, 347, Mașină călcat, -, 1150 lei; 44, 349, mașină cheițe Panonia, Cspel, 299 lei; 45, 350, Mașină de cusut dublu transportor, Pfaff, 1767 lei; 46, 351, Mașină de cusut simplu tranportor, Pfaff, 1767 lei; 47, 
352, Mașină de cusut 3 mm, Pfaff, 1767 lei; 48, 353, Mașină de cusut, Pfaff N2 -57 - 58 В, 1767 lei; 49, 354, Mașină de cusut, Pfaff, 1767 lei; 50, 355, Mașină de cusut, Pfaff, 1767 lei; 51, 356, Mașină de cusut, 
Pfaff, 1767 lei; 52, 357, Mașină de cusut, Pfaff, 1767 lei; 53, 358, Mașină de cusut, Pfaff, 1767 lei; 54, 359, Mașină de cusut, Pfaff, 1767 lei; 55, 360, Mașină de cusut, Pfaff, 1767 lei; 56, 361 ,Mașină de cusut, 
Pfaff, 1524 lei; 57, 362, Mașină de cusut, Necchi, 1524 lei; 58, 363, Mașină de cusut, Necchi 885 - 261, 1270 lei; 59, 364, Mașină de cusut, Necchi 885 - 263, 1270 lei; 60, 365, Mașină de cusut, Pfaff, 1270 lei; 61, 
366, Mașină de cusut , Necchi, 1270 lei; 62, 367, Mașină de capsat butoni, -, 1143 lei; 63, 368, Fier de călcat, -, 572 lei; 64, 369/B, Compresor, Fiac, 906 lei; 65, 370, Mașină de cusut liniara 2 ace, -, 536 lei; 66, 
371, Mașină de călcat completă, Ghidini, 3003 lei; 67, 372, Mașină de cusut liniara, Durkopp/ 99 - 4 - 18, 1162 lei; 68, 373, Mașină de cusut liniara, Durkopp/ 99 - 3 - 88, 1162 lei; 69, 374, Mașină de cusut liniară, 
Durkopp/ 99 - 3 - 90, 1162 lei; 70, 376, Mașini călcat, -, 903 lei;71, 376 (A), Mașină de cusut automata, Necchi/ 835 - 00 - 18201, 864 lei; 72, 376 (B), Mașină de cusut automată, Durkopp, 864 lei; 73, 376 (C), 
Mașină de cusut automată, Newcom/ 5704, 864 lei; 74, 377 (A), Mașină de cusut automata, Durkopp rihtuit, 1470 lei; 75, 377 (B), Mașină de cusut automată, Pfaff, 1470 lei; 76, 377 (C), Mașină de cusut 
automată, Pfaff, 1470 lei; 77, 377 (D), Mașină de cusut automată, Pfaff, 1470 lei; 78, 377 (E), Mașină de cusut automată capsator, Waircom, 1470 lei; 79, 378 (A), Mașină de cusut automată, Pfaff, 7246 lei; 80, 
378 (B), Mașină de cusut automată, Pfaff, 7246 lei; 81, 378 (C), Mașină de cusut automată, Pfaff, 7246 lei; 82, 378 (D), Mașină de cusut automată, Adler167 - 372 - 289057, 7246 lei; 83, 392, Mașină de cusut 
automată, Necchi/ 532735 - 716936, 5771 lei; 84, 393, Mașină de cusut automată, Necchi/ 8351, 5771 lei; 85, 394, Mașină de cusut automată, Necchi/ 835 - 103, 5771 lei; 86, 398, Mașină de cusut electrica 5 
fire, Rimoldi, 689 lei; 87, 399, Mașină de cusut electrica dublu transp., Pfaff, 689 lei; 88, 400, Mașină de cusut electrica dublu transp, Durkopp, 689 lei; 89, 401, Balanță pentru însăcuire și dozare, -, 5522 lei; 90, 
402, Mașină de cusut electrica cheițe, Pfaff, 3353 lei; 91, 403, Mașină de cusut liniara, Omega, 851 lei; 92, 404, Mașină de cusut liniară, Omega, 851 lei; 93, 405, Mașină de cusut liniara, Omega, 851 lei; 94, 406, 
Mașină de cusut liniara, Omega, 851 lei; 95, 407, Mașină de cusut liniară, Omega, 851 lei; 96, 408, Mașină de cusut liniară, Omega, 851 lei; 97, 409, Mașină de cusut liniară, Omega, 851 lei; 98, 410, Mașină de 
cusut liniară, Omega, 851 lei; 99, 411, Mașină de cusut liniară, Omega, 851 lei; 100, 412, Mașină de cusut liniara, Gemsy, 851 lei; 101, 414, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 102, 415, Mașină de 
transport cu acul, Omega, 1455 lei; 103, 416, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 104, 417, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 105, 418, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 106, 
419, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 107, 420, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 108, 421, Mașină de transport cu acul, Omega, 1455 lei; 109, 423, Mașină de riftuit, Omega, 1455 lei; 
110, 424, Mașină 2 ace escamotabilă 6.4 mm, Typical, 3357 lei; 111, 425, Mașină 2 ace escamotabilă 6.4 mm, Typical, 3357 lei; 112, 426, Mașină cheițe, Kaigu, 4850 lei; 113, 427, Mașină cheițe, Kaigu, 4850 lei; 
114, 428, Mașină de cusut automată, Durkopp, 1800 lei; 115, 429, Mașină de cusut 2 ace 11 mm, Durkopp, 2101 lei; 116, 433, Mașină de surfilat 5 fire, Rimoldi, 1800 lei; 117, 434, Mașină de surfilat 3.6 mm 
Yuberdec, Rimoldi 803/16-3MD-04, 2101 lei; 118, 436, Mașină simplă 1 ac, Union Special, 1800 lei; 119, 437, Mașină Stafir, Union Special/ Strobel, 1800 lei; 120, 435, Mașină de surfilat 5 fire, Union S., 1800 lei; 
121, 438, Mașină butonieragre, Minerva, 2101 lei; 122, 440, Plăcuță Mașină cusutRimoldi, Rimoldi, 300 lei; 123, 442, Generator presă de călcat, Aeol/ Plutone, 2609 lei; 124, 443 (A), Masă de călcat, Aeol, 1486 
lei; 125, 443 (B), Masă de călcat, Aeol, 1486 lei; 126, 445, Masă de călcat, Aeol, 1474 lei; 127, 446, Mașină de tăiat bandzic, Bullmer Werk, 2370 lei; 128, 447, Capsator, Corgna, 1592 lei;,129, 448, Mașină de 
cusut electrică, Durkopp, 1474 lei; 130, 449, Mașină de cusut Ainfas 487G/ 81/ AS, Pfaff, 2063 lei; 131, 450, Mașină de cusut zig zag, Durkopp, 1297 lei; 132, 451, Mașină cusut2 ace escamotabilă, Durkopp, 
2063 lei; 133, 455, Mașină cusut liniară, Durkopp, 2122 lei; 134, 456(B), Mașină cusut liniara, Brother Exedra ES40, 2122 lei; 135, 456(C), Mașină cusut liniara, Brother Direct D7 100, 2122 lei; 136, 457, Mașină 
croit Complete, -, 17789 lei; 137, 459, Mașină de cusut și surfilat, Gem 757, 1818 lei; 138, 460, Mașină de cusut  și surfilat, Gem 700 - 04, 2238 lei; 139, 464, Mașină cusut, Rimoldi, 1025 lei; 140, 466, Mașină 
tăiat tesatură, Bull, 2305 lei; 141, 467, Mașină tăiat tesatură,Eastman, 1281 lei; 142, 468, Mașină tăiat țesătură (Curris cu disc ), Aurora, 1281 lei; 143, 469, Mașină de cusut 2 ace, Gem 845 - SH, 3888 lei; 144, 
473 (A), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 145, 473 (B), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 146, 473 (C), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 147, 473 (D), 
Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 148, 473 (E), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 149, 473 (F), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 150, 473 (G), Mașină de 
cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 151, 473 (H), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 152, 473 (1), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1504 lei; 153, 473 (J), Mașină de cusut 
transport cu acul, Typical, 1504 lei; 154, 474, Balanță pentru însăcuire și dozare, Art Me Ind 425 - A6 6/1G, 4277 lei; 155, 475, Presă termoculat plan 120*50, Aeol, 4840 lei; 156, 476, Mașină surfilat 5 fire, Gem 
757, 1348 lei; 157, 480, Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, 1511 lei; 158, 481, Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, 1510 lei; 159, 482, Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, 1510 lei; 
160, 491, Mașină cusut si surfilat 5 fire, Jack, 1545 lei; 161, 492, Mașină cusut si surfilat 5 fire, Jack, 1545 lei; 162, 493, Mașină cusut si surfilat 5 fire, Jack, 1545 lei; 163, 494, Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, 
1545 lei; 164, 497, Mas. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1485 lei; 165, 498, Mas. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1485 lei; 166, 499, Mas. Transp. acul Typical, Typical model GC 
616013, 1485 lei; 167, 500, Mas. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1485 lei; 168, 501, Mas. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1485 lei; 169, 502, Mas. transp. Acul Typical, Typical 
model GC 616013, 1485 lei; 170, 503, Mas. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1485 lei; 171, 504, Mas. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1485 lei; 172, 506, Presă termoculat PLT - 
1250, Aeol, 4297 lei; 173, 519, Mașină de croit, JKT 103/8, 1440 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. 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 juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoane 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 instanță 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația 
de vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Generale a operaţiunilor de conducere 
a Societăţii; (iv) Raportează, cel puţin 
o dată pe an, Adunării Generale a 
Acţionarilor, cu privire la activitatea 
de supraveghere desfăşurată. (v) 
Emite acord prealabil scris catre 
Directorat în vederea încheierii urmă-
toarelor tranzacţii: a) înstrăinarea în 
mod direct sau indirect, prin efectu-
area uneia sau a mai multor tranzacții 
legate între ele, de mijloace fixe şi/ sau 
necorporale, a căror valoare depăşeşte 
20 mln. dolari SUA sau 10% din 
valoarea contabilă a activelor Socie-
tăţii de la data ultimei raportări, dacă 
valoarea specificată este mai mică de 
20 milioane de dolari SUA; b) dobân-
direa, în mod direct sau indirect, prin 
efectuarea uneia sau a mai multor 
tranzacții legate între ele, mijloace fixe 
şi/ sau  necorporale, a căror valoare 
depaseste 20 mln. dolari SUA sau 10% 
din valoarea contabilă a activelor 
Societăţii de la data ultimei raportări, 
dacă valoarea specificată este mai 
mică de 20 milioane de dolari SUA; c) 
înstrăinarea unor obiecte de proprie-
tate (mijloace fixe) ale Societăţii, în 
totalitate sau în parte, inclusiv tran-
zacțiile legate de posibila înstrăinare a 
bunurilor sau cesiunea în totalitate 
sau parțial a patrimoniului (chirie, 
ipoteca, administrare fiduciară), în 
valoare de peste 500.000 de dolari 
SUA; d) cumpărarea sau vânzarea, în 

mod direct sau indirect, de bunuri 
imobile ale societăţii, inclusiv tran-
zacții legate de posibila înstrăinare a 
bunurilor imobile (chirie, ipotecă, 
administrare fiduciară); e) încheierea 
unor contracte (acorduri, convenţii), 
în legătură cu furnizarea de gaze, 
petrol şi produse rafinate pentru o 
perioadă mai mare de un an, sau a 
căror valabilitate nu este definită sau 
nu poate fi determinată. Pentru 
evitarea oricărui dubiu, pentru tran-
zacţiile cu afiliaţii nu este necesară 
aprobarea prealabilă scrisă a Consi-
liului de Supraveghere.” 4.4.Articolul 
20.5 se modifică şi va avea următorul 
conținut: “20.5. Directoratul are, în 
principal, următoarele atribuții: a) 
supune Adunării Generale Ordinare 
raportul cu privire la exerciţiul finan-
ciar precedent, bilanţul, contul de 
profit şi pierderi, precum şi proiectul 
de program şi buget pentru exerciţiul 
în curs; b) stabileşte politica de 
personal; c) hotărăşte în probleme 
privind protecţia muncii, PSI, 
proţectia mediului, protecţia civilă, 
etc.; d) decide trecerea în conservare a 
mijloacelor fixe ori scoaterea din func-
ţiune şi/sau casarea mijloacelor fixe; e) 
adoptă Regulamentul intern, dacă 
este cazul; f) stabileşte strategia şi 
tactica de marketing; g) să efectueze 
operaţiunile menţionate la art. 18.1 
litera (v), numai după obţinerea apro-

bării scrise prealabile a Consiliului de 
Supraveghere; h) orice alte atribuţii 
stabilite de Adunarea Generală Ordi-
nară sau Extraordinară.” 4.5.Articolul 
20.6 se modifică şi va avea următorul 
conținut:„20.6. În cazul în care Consi-
liul de Supraveghere nu îşi dă acordul 
pentru operațiunile mentionate la art. 
18.1 litera (v), Directoratul poate cere 
acordul Adunării Generale a Actiona-
rilor care va decide cu o majoritate de 
3/4 din numărul voturilor acționarilor 
prezenți”. 5) Aprobarea Actului 
Constitutiv actualizat al Societăţii, ce 
va reflecta modificările prevăzute la 
punctul 4 din prezentul. 6) Aprobarea 
împuternicirii acordată dnei. Adina 
Guţiu, cetăţean român cu domiciliul 
în Bucureşti, România, identificată 
prin C.I. seria RX nr. 853427 eliberată 
de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 
09.02.2016, pentru ca, în numele şi pe 
seama Acționarilor, să semneze Hotă-
rârea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor. 7) Aprobarea 
împuternicirii acordată dlui. Andrey 
Bogdanov pentru a semna în numele 
Acţionarilor, Actul Constitutiv al 
Societăţii actualizat, precum şi pentru 
a semna şi îndeplini orice act sau 
formalitate cerută de lege pentru 
înregistrarea hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor, dl. Andrey Bogdanov putând 
delega toate sau o parte din puterile 

conferite mai sus oricărei/ oricăror 
persoane competente pentru a înde-
plini acest mandat, în conformitate cu 
informaţiile şi materialul prezentat. 
La Adunarea Generală Extraordinară 
pot participa şi vota acţionarii Socie-
tăţii care sunt înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor ţinut de către Depozi-
tarul Central S.A., la data de referinţă 
din data de 09.12.2016. Participarea 
acţionarilor se poate face personal sau 
prin reprezentanţi, reprezentarea 
făcându-se în temeiul unei procuri 
speciale. Formularele de procură 
specială pot fi ridicate de la sediul 
Societăţii şi vor fi depuse în original, 
după completare şi semnare, cu 48 de 
ore înainte de Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. Accesul 
Acţionarilor se face pe baza cărţii de 
identitate, a procurii speciale sau a 
mandatului, în cazul reprezentanţilor 
legali. Dacă la data de 15.12.2016, ora 
15.30, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor nu îndeplineşte 
condiţiile de întrunire, ea se va recon-
voca în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi, la data de 16.12.2016, ora 11.00. 
Materialele privitoare la punctele de 
pe ordinea de zi, se pun la dispoziţia 
Acţionarilor la sediul Societăţii  situat 
în Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235, 
judeţul Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9.00-15.00) de la 
data publicării convocării Adunării 

Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor, precum şi pe site-ul www.petro-
tel-lukoil.ro. La cerere, Acţionarilor li 
se vor elibera la sediul Societăţii, copii 
de pe aceste documente. Sumele 
percepute pentru eliberarea de copii 
nu pot depăşi costurile administrative 
implicate de furnizarea acestora. 
Directoratul PETROTEL-LUKOIL 
S.A., Prin: dl. Andrey Bogdanov în 
calitate de Preşedinte al Directora-
tului- Director General Executiv.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin lici-
tație publică, conform Regulamen-
t u l u i  d e  v a l o r i f i c a r e  n r. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 25.07.2016, conform deciziei 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 12 Octombrie 2016, bunurile 
imobile absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite şi obligaţiilor asumate 
prin Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer nr. 
2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. 
Informaţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi achizi-
ţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, 

tel. 0040-364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia 
se va desfăşura în data de 28 Noiem-
brie 2016, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

l SC Electroexpert 96 Construct 
SRL, in faliment, anunta vanzarea la 
licitatie, prin lichidatorul judiciar 
SUMA INSOLVENCY IPURL, a 
bunurilor din patrimoniu, prin lici-
tatie publica. Sedintele de licitatie vor 
avea loc saptamanal, in fiecare zi de 
vineri, la sediul lichidatorului judiciar 
situat in Bucuresti, Al. EMIL BOTTA 
nr. 4, BL. M104, Ap. 5, Sect. 3. Date 
de contact: telefon 0314359396; fax 
0372.895.818; email: office@sumain-
solvency.ro. Bunurile ce urmeaza a fi 
licitate:- materiale utilizate in indus-
tria electrica in valoare de 15.830 lei 
plus TVA; - obiecte de inventar 
respectiv birotica si elemente it in 
valoare de 7.722 lei plus TVA; - echi-
pamente tehnologice utilizate in 
industria electrica - echipamente si 
instalatii pram-4762 lei plus TVA; 
-mijloace de transport in valoare de 
27.975 lei plus TVA.  Caietul de 
sarcini, in valoare de 500 lei, se va 
putea achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar.

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri şi 
Restaurante SRL societate în fali-

ANUNȚURI
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ment, prin lichidator judiciar DINU, 
URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, scoate 
la vânzare: 1.Spațiu comercial în 
suprafață utilă de 241,55mp, situat la 
parterul blocului în București, Str. 
Cercetătorilor nr.9, sector 4. Prețul de 
pornire al licitației este de 186.669euro 
inclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini este de 2.500lei, exclusiv TVA. 
Prima ședință de licitație a fost fixată 
la data de 24.11.2016, iar dacă spațiul 
comercial nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații 
au fost fixate în data de 08.12.2016, 
12.01.2017, 26.01.2017 și 09.02.2017 
ora 14.30 la același preț de pornire. 
2.10 locuri de parcare supraterane 
aferente blocului situat în București, 
Str. Cercetătorilor nr.9, sector 4. Prețul 
de pornire al licitației este de 
2.403euro inclusiv TVA/loc de 
parcare. Prețul Caietului de sarcini/loc 
de parcare este de 1.000lei, exclusiv 
TVA. Prima ședință de licitație a fost 
fixată la data de 24.11.2016, iar dacă 
locurile de parcare nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații au fost fixate în data de 
08.12.2016, 12.01.2017, 26.01.2017 și 
09.02.2017 ora 14.30 la același preț de 
pornire. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 8 6 F N -
NB000102560484RO01 deschis la 
Credit Europe Bank România, Sucur-
sala București, pe seama debitoarei 

SC Euro Club Hoteluri și Restaurante 
SRL cel târziu cu o zi înainte de data 
și ora stabilită pentru ședința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea cel 
târziu cu o zi înainte de data și ora 
stabilită pentru ședința de licitație a 
Caietului de sarcini. Prețul caietului 
de sarcini se achită prin OP în contul 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et. 5, sector 1. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. 

PIERDERI  
l Pierdut Atestat de taxi pe numele 
Bărbălan Marian. Se declară nul.

l Pierdut atestat de taxi pe numele 
Miron Nicușor Marius. Declar nul.

l  P FA  G h e o r g h e  S .  D a n , 
CUI:30792204, F40/4127/2012, 
declara pierdut si nul certificat 
Constatator de Suspendare firma.

l  S c  P i z z a  D e l i v e r y  S r l , 
J40/13528/2013, RO:32424802, declar 
pierdute si nule: Act ANAF.nr 
247533/22.05.2014 pentru casele de 
marcat tip Datecs MP55 seria 
12258949 si 12258950 si declaratia de 
instalare pentru casa de marcat tip 
Datecs model Datecs MP55B, seria 
12258949 

l SC Barbero Pub SRL declar 
pierdut si  nul Act ANAF nr 
252565/25.09.2014 pentru casa de 
marcat tip Datecs model Datcs MP55 
seria 12261396

l Pierdut autorizaţie de transport 
nr.364 și autorizaţie taxi nr.234 elibe-
rate pe numele: Vasilciu Vlad Ilie 
domiciliat în Tulcea, Str. Grădinarilor 
52. Se declară nule.

l S.C. PARA Distribution Group cu 
sediul în București, str. Aleea Barajul 
Rovinari nr. 12, bl. Y12, ap.55, C.U.I. 
RO 15271466, J40/3459/2003, declară 
că în data de 10.11.2016 –pierdut 
chitanţier având chitanţele cu seriile 
0328929 până la 0328950 se declară 
nule.

l Declar pierdut (nul) atestat taxi cu 
seria CPTx 130851, emis pe numele 
Văduva Lenuţa- Mariana de către 
Autoritatea Rutieră Română Sector 
5.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 
22077/08.11.2016. 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 29.11.2016, orele 09.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Auger Petrus S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, loc. Ștefan 
Cel Mare, cod fiscal 6144099, în dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție atelier mecanic + birouri, în suprafață de 449,94 mp și 
teren intravilan aferent construcției 2.529,196 mp, situată în loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași, 
valoare totală de 123.896 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 
juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane 
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 11.11.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunț vânzare. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Noiembrie, 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 Paul Tarangoi SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Vărăști, str. 
Principală, nr. 338, cod de identificare fiscală 21753877: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: 
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autotractor 
Iveco, alb, serie șasiu WJMM1VSK00C095819. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
TVA: 14.300 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. Total: 14.300 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 a licitației; 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 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.
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