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OFERTE SERVICIU
l Educatoare, pentru gradinita 
privata langa Auchan Titan, 
0725211112.

l Angajez agent securitate zona 
Gara Basarab. 0736.376.237; 
0723.918.782

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk

l Premium It Technologies 
SRL angajeaza Functionar 
administrativ -1post. Cerinte de 
ocupare a postului: studii medii; 
limba Engleza. CV la: office@
premiumitt.ro.

l Raionul de peste isi mareste 
echipa: angajam bucatari, ajutor 
bucatari, ospatari, personal 
curatenie. Veniti alaturati-va 
unei echipe deosebite. CV la 
e-mail:raionuldepestedoro-
banti@gmail.com

l Institutul de Cercetate 
Dezvoltare pentru Pajisti 
Brasov, cu sediul în Brasov, str. 
Cucului nr. 5, organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor de: îngrijitor animale în 
fermă – 1 post; paznic de noapte 
- 2 posturi. Conditii de partici-
pare: studii medii; experientă 
într-un post similar de minim 
un an; curs autorizat de califi-
care pentru postul de paznic. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.C.D.P. Brasov, str. Cucului nr. 
5, în data de 27.03.2017. Data 
limită de depunere a dosarelor 
de  înscr iere  la  concurs : 
23.03.2017. Conditiile de parti-
cipare, tematica de concurs si 
alte informatii, se pot obtine de 
la sediul I.C.D.P. Brasov, 
telefon: 0268/472704.

l Academia Română - Filiala 
Iaşi cu sediul în Iaşi, bld. Carol 
I, nr. 9, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
contractual vacant conform HG 
286/23.03.2011 (actualizat), de 
referent de specialitate, gradul I 
(S), - Activitate de Secretariat şi 
Arhivă din cadrul Biroului 
Resurse Umane, Salarizare, 
normă întreagă, perioadă nede-
terminată. Concursul va consta 
în trei probe: proba scrisă în 
data de 06.04.2017, ora 10.00, 
proba practică în data de 
12.04.2017, ora 10.00 şi interviul 
în data de 19.04.2017, ora 10.00. 
Condiţii: studii superioare în 
specialitatea postului, vechime 
de minim 7 ani în domeniul 

administrativ-economic. 
Termenul de depunere a dosa-
relor este 27.03.2017, ora 10.00. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi la sediul 
Filialei.

l Universitatea de Arte 
Tg.Mureş, cu sediul în locali-
tatea Tîrgu-Mureş, str.Köteles 
Sámuel, nr.6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Muncitor 
(recuziter) ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba interviu 
în data de 06.04.2017, ora 10.00, 
probă unică. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 1.nivelul studi-
ilor: medii sau generale; 2.
vechime: fără vechime; 3.abili-
tate de organizare; 4.abilități de 
lucru în echipă; 5.rezistență la 
stres. -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Adminis-
trator patrimoniu II, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 06.04.2017, ora 
11.00; -proba interviu în data de 
07.04.2017, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul 
studiilor: superioare; 2.studii de 
specialitate tehnic/economic/
juridic; 3.curs de expert achiziții 
publ ice ;  4 .vechime:  fără 
vechime; 5.cunoaşterea pieței de 
produse; 6.cunoştințe operare 
PC (Windows, Word, Excel); 7.
abilități foarte bune de comuni-
care şi negociere, fermitate, 
discernământ, integritate, 
responsabilitate; 8.permis de 
conducere categoria B. -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: 
Muncitor (lăcătuş), conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
practică în data de 06.04.2017, 
ora 12.00; -proba interviu în 
data de 06.04.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: medii sau 
generale în domeniu; 2.vechime 
în domeniu minim 3 ani; 3.expe-
riență în domeniu; 4.abilitate de 
organizare; 5.abilități de lucru 
în echipă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Univer-
sității de Arte din Tg.Mureş. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul 

Mureş, cod poştal: 540057, 
persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, şef resurse umane, 
telefon: 0265.266.281, e-mail: 
uat@uat.ro, site: www.uat.ro.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Satu 
Mare, cu sediul în Satu Mare, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.8, 
judeţul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior (studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă şi vechime în speciali-
tatea studiilor 9 ani), din cadrul 
serviciului Beneficii de asistenţă 
socială, în data de 03.04.2017, 
ora 10.00 -proba scrisă şi în data 
de 06.04.2017, ora 14.00 -inter-
viul, conform Legii nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 8 
zile de la data publicării anun-
ţului. Condiţiile de participare 
la concurs, bibliografia şi actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate 
la sediul agenţiei şi pe site-ul: 
www.satu-mare.mmanpis.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0261.706.922, 
interior: 121.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -funcționar (nr.
posturi: 1) -Compartiment Acti-
vități Sportive şi de Agrement 
Club Nautic; -inspector de 
specialitate gr.II (nr.posturi: 1) 
-Compart iment  Resurse 
Umane; -inspector de speciali-
tate  gr.II  (nr.posturi :  1) 
-Compartiment Relații cu 
Publicul; -referent sportiv gr.IV 
(nr.posturi: 1) -Compartiment 
Coordonare Activități Sportive; 
-referent sportiv debutant 
-instructor fitness (nr.posturi: 1) 
-Compartiment Centru Fitness; 
- r e f e r e n t  s p o r t i v  g r. I V 
-instructor înot (nr.posturi: 7) 
-Compartiment Bazin de Înot, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel :  -depunere dosare 
concurs: 16.03.2017, ora 08.00-
29.03.2017, ora 14.00; -selecția 
dosarelor: 30.03.2017; -proba 
scrisă: 06.04.2017, ora 10.00; 
-interviul: 11.04.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-

nească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -funcționar 
-Compartiment Activități Spor-
tive şi de Agrement Club 
Nautic: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă -minimum 6 
luni; -inspector de specialitate 
gr.II -Compartiment Resurse 
Umane: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -certificat de 
calificare profesională în dome-
niul resurse umane; -vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 
6 luni; -inspector de specialitate 
gr.II -Compartiment Relații cu 
Publicul: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 
6 luni; -referent sportiv gr.IV 
-Compartiment Coordonare 
Activități Sportive: -studii medii 
de specialitate sportivă (liceu cu 
program sportiv), absolvite cu 
diplomă de bacalaureat ; 
-vechime în muncă -minimum 1 
an sau -studii medii de alte 
specialități ,  absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat 
-minimum 3 ani vechime în 
muncă, coroborat cu minimum 
1 an activitate în domeniul spor-
tului sau cu calificare de 
antrenor; -referent sportiv debu-
tant -Compartiment Centru 
Fitness: -carnet de instructor 
fitness; -studii medii de speciali-
tate sportivă (liceu cu program 
sportiv), absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă 
-nu este cazul sau -studii medii 
de alte specialități, absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat 
-minimum 1 an de activitate ca 
sportiv de performanţă legi-
timat la un club sportiv; -refe-
r e n t  s p o r t i v  g r . I V 
-Compartiment Bazin de Înot: 
-studii medii de specialitate 
sportivă (liceu cu program 
sportiv), absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă 
-minimum 1 an;  -carnet 
instructor înot sau -studii medii 
de alte specialități absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat 
-minimum 3 ani vechime în 
muncă, coroborat cu minimum 
1 an activitate în domeniul spor-
tului sau cu calificare de 
antrenor. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, 
Resurse Umane, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00, 
sau la telefon: 0349.738.657.

l Comuna Bistra, cu sediul în 
localitatea Bistra, str.Calea 
Turzii, nr.100, judeţul Alba, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical 
comunitar, gradul profesional 
debutant, în cadrul Comparti-
mentului Asistenţi Comunitari 
din subordinea Primarului/
Consiliului Local al Comunei 
Bistra: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă: 
06.04.2017, ora 11.00; -proba 
interviu: 10.04.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1)
condiții prevăzute de lege: art.3 
din Anexa la  Hotărârea 

nr.286/2011; 2)condiții specifice: 
-studii postliceale, absolvite cu 
diplomă, specializare în Asistent 
medical generalist; -membru al 
Ordinului Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ţilor Medicali din România; 3)
vechime în muncă:  fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la data de 
29.03.2017, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Bistra. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Bistra, 
telefon: 0258.773.105.

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„Gheorghe Diboş”, cu sediul în 
localitatea Măneşti, strada Prin-
cipală, nr.116, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: secretar -1 
normă post vacant temporar 
contractual pe perioadă deter-
minată (07.04.2017-25.11.2017). 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: M; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator; -fără vechime în speciali-
tatea studiilor. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
- p r o b a  s c r i s ă :  d a t a  d e 
30.03.2017, ora 9.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Gheorghe 
Diboş” Măneşti; -proba prac-
tică: data de 3.04.2017, ora 9.00, 
la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Gheorghe Diboş” Măneşti; 
-proba de interviu: data de 
05.04.2017, ora 9.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Gheorghe 
Diboş” Măneşti. Data-limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 5 zile lucrătoare 
de la publicare, la sediul institu-
ţiei, în perioada 16-22.03.2017, 
ora 12.00, la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale „Gheorghe Diboş” 
Măneşti. Date contact: secretar 
comisie de concurs şi contestaţii, 
p r o f . R a d u  A n d r e e a , 
tel.0244.484.305/0724.077.772.

l Direcţia audit intern din M.
Ap.N. organizează,  la sediul 
său din str. Drumul Taberei nr. 
7-9, sector 6, Bucureşti, concurs 
pentru ocuparea unui post civil 
contractual vacant de auditor 
gr. I la Secţia audit intern terito-
rială nr. 1 Bucureşti. La probele 
de concurs (scrisă şi interviu) 
pot participa numai candidaţii 
care au fost avizaţi favorabil la 
interviul de avizare, susţinut 
conform pct. 2.3.4.1. din 
Normele generale privind exer-
citarea activităţii de audit public 
intern, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1086/2013. 
Detalii privind postul scos la 
concurs, desfăşurarea inter-
viului de avizare şi a probelor de 
concurs: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, sau echiva-
lente, în ştiinţe economice sau 
ştiinţe inginereşti; -experienţă în 
specialitatea studiilor cerute: 
minim 4 ani; -locul de desfăşu-
rare a interviului de avizare şi a 
probelor de concurs: sediul 
Direcţiei audit intern, situat în 

situat în str. Drumul Taberei nr. 
7-9, sector 6, Bucureşti; -data şi 
ora desfăşurării interviului de 
avizare: 04.04.2017, începând cu 
ora 10.00; -data şi ora desfăşu-
rării probelor de concurs: 
06.04.2017, începând cu ora 
10.00 (prima probă de concurs 
-proba scrisă) şi 11.04.2017, 
începând cu ora 10.00 (a doua 
probă de concurs- interviul); 
-locul şi data limită de depunere 
a dosarelor de concurs: sediul 
Direcţiei audit intern, până la 
data de 29.03.2017 ora 16.00. 
Detaliile privind documentele 
solicitate, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul desfăşu-
rării interviului de avizare şi 
probelor concursului, precum şi 
tematica şi bibliografia sunt 
afişate la sediul Direcţiei audit 
intern (str. Dr. Taberei nr. 7-9, 
sector 6, Bucureşti), precum şi 
pe pagina de Internet a Direcţiei 
audit intern dai.mapn.ro/pages/
view/102 şi pe portalul posturi.
gov.ro. Informaţii suplimentare 
p o t  f i  o b ţ i n u t e  l a  t e l . 
0758083951, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

l Primăria Jilava din Județul 
Ilfov scoate la concurs funcția 
publică de execuție vacantă de 
referent, clasa III, grad profesi-
onal asistent, din cadrul Primă-
riei Jilava, Biroul Asistenţă 
Socială,  pentru ocuparea căreia 
trebuiesc îndeplinite următoa-
rele condiții: 1. Condiții gene-
rale: candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Func-
ționarilor publici, republicată cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 2. Condiții specifice 
pentru ocuparea funcției 
publice de execuție  vacantă  de 
referent, clasa III, grad profesi-
onal asistent, din cadrul Primă-
riei Jilava, Biroul Asistenţă 
Socială: -studii  medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minim 6 luni. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Jilava  în perioada 20 
-24.04.2017. Proba scrisă se va 
susține în data de 20.04.2017  
ora 10.00,  iar interviul se va 
susține în data de 24.04.2017, 
ora 13.00. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, la sediul 
Primăriei Jilava, comuna Jilava, 
Județul Ilfov, la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi Adminis-
trativ. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu  documentele 
prevăzute la  art. 49 din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi comple-
tată de H.G. nr. 1173/2008. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la tel. 021/457.01.15.

l Primăria Jilava din Județul 
Ilfov scoate la concurs funcția 
publică de execuție vacantă de 
referent, clasa III, grad profesi-
onal superior, din cadrul Primă-
riei Jilava, Compartiment 
Registratură şi Relaţii cu 



16 MIERCURI / 15  MARTIE  2017ANUNȚURI
Publicul,  pentru ocuparea 
căreia trebuiesc îndeplinite 
următoarele condiții: 1. Condiții 
generale: candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Func-
ționarilor publici, republicată cu 
modificările și completările 
ulterioare; 2. Condiții specifice 
pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacantă de 
referent, clasa III, grad profesi-
onal superior, din cadrul Primă-
riei Jilava, Compartiment 
Registratură și Relaţii cu 
Publicul: -studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minim 9 ani. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Jilava  în perioada 20 
-24.04.2017. Proba scrisă se va 
susține în data de 20.04.2017 
ora 10.00, iar interviul se va 
susține în data de 24.04.2017, 
ora 13.00. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial,  la sediul 
Primăriei Jilava, comuna Jilava, 
Județul Ilfov, la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare și Adminis-
trativ. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la  art. 49 din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată și comple-
tată de H.G. nr. 1173/2008. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la tel. 021/457.01.15.

l Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Reabilitarea 
colectării transportului, depozi-
tării, prelucrării deșeurilor 
solide în judeţul Dâmboviţa” 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de adminis-
trator public aprobat prin Hotă-
rârea A.D.I. nr.188/07.09.2016, 
privind înfiinţarea postului de 

administrator al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
„Reabilitarea colectării, trans-
portului, depozitării, prelucrării 
deșeurilor solide în judeţul 
Dâmboviţa”, în cadrul Apara-
tului  tehnic .  Denumirea 
postului -administrator public 
-pe perioadă nedeterminată: I)
Criteriile generale pentru 
ocuparea postului de adminis-
trator public sunt: a)are cetă-
ţenie română și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are 
capacitate deplină de exerciţiu; 
d)are o stare de sănătate cores-
punzătoare funcţiei pentru care 
candidează, atestată pe bază de 
examen medical de specialitate; 
e)îndeplinește criteriile specifice 
pentru ocuparea funcţiei; f)nu a 
fost condamnat pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; g)
nu a fost destituit dintr-o 
funcţie publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani. II)Criteriile 
specifice pentru ocuparea 
postului de administrator public 
sunt: a)absolvenţi cu diplomă de 
licenţă, ai învăţământului 
universitar de lungă durată în 
domeniul știinţelor juridice sau 
economice; b)experienţă în 
funcţii de conducere în adminis-
traţia publică sau în servicii 
publice de minim 5 ani; c)capa-
citatea de exprimare (vorbit, 
scris, citit) în cel puţin o limbă 
de circulaţie internaţională -cel 
puţin nivel mediu; d)aptitudini 
legate de procesul decizional, de 
organizare și coordonare, de 
analiză și sinteză, control și 
depistare deficienţe, rezolvare 

operativă și eficientă a proble-
melor, capacitate de observaţie, 
capacitate relaţională cu superi-
orii, colegii, subordonaţii și 
publicul, de consiliere și îndru-
mare, gândire logică și clară, 
capacitate de adaptare, capaci-
tate de gestionare efecientă a 
resurselor alocate. III)Docu-
m e n t e  n e c e s a r e  p e n t r u 
înscrierea la concurs: -Cerere de 
înscriere la concurs; -Curri-
culum vitae; -Copia actului de 
identitate; -Copiile diplomelor 
de studii și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări; -Copie documente care să 
ateste vechimea în muncă, după 
caz, în specialitate; -Cazier judi-
ciar; -Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare. IV)Obligatoriu, o dată cu 
depunerea dosarelor, candidaţii 
vor depune și un Plan de Mana-
gement (criterii și performanţă, 
de dezvoltare a serviciului de 
salubritate în judeţul Dâmbo-
viţa). V)Data-limită până la 
care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 03.04.2017, ora 15.00, la 
sediul Asociaţiei (Str.Poet 
Grigore Alexandrescu, nr.2, 
Parter, Târgoviște). VI)Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: -proba scrisă: data de 
14.04.2017, ora 10.00, la sediul 
Asociaţiei; -proba de interviu: 
data de 24.04.2017, ora 10.00, la 
sediul Asociaţiei. Date contact: 
C o l t o i u  G a b r i e l a , 
t e l . 0 3 4 5 / 4 0 1 . 3 9 1  s a u 
0732.123.188 și pe site: adide-
seuri.cjd.ro (concursuri).

VÂNZĂRI TERENURI  
l Proprietar, vand teren, Sinaia, 
cartierul Cumpatu 9801MP. 
Utilitati: apa, electricitate. 88 
euro/mp. 0722314334

CITAȚII  
l Mangu Gheorghe domiciliat 
în Botoșani, str. Viilor, nr.1, sc E, 
ap. 5, este citat la Judecătoria 

Botoșani la data de 30.03.2017, 
ora  08 :30 ,  în  dosar  nr. 
12796/193/2016, partaj bunuri 
comune.

l Se citeaza in calitate de parati 
numitii Pogacean Damian si 
sotia Jelnean Saveta inscrisi in 
CF 1504 Pintic in anul 1942, in 
dosarul 4827/190/2016 de pe 
rolul Judecatoriei Bistrita 
pentru termenul de judecata din 
6.04.2017, ora 9.00.

l Se citeaza in calitate de parati 
numitii Baum Mihalne (n. 
Brundscher Margit), Grohe 
Mihail, Bajag Matzas, Bajab 
Ianos si Bertleff Andrei in 
dosarul nr. 5990/190/2015 al 
Judecatoriei Bistrita pentru 
termenul din 14.04.2017, ora 
9.00.

l Se citează pârâtul Stroe 
Nicușor din Năvodari, Str 
Reco l t e i  nr  17G,  Judeţ 
C o n s t a n ţ a  î n  d o s a r 
1091/331/2015 în contradic-
toriu cu reclamanta Stroe Vasi-
l ica ,  termen 11.04.2017, 
uzucapiune, la Judecătoria 
Vălenii de Munte

l Subsemnatul Tudoran Marin 
este citatat în calitate de pârât 
în dosarul nr. 4889/311/2015 
af lat pe rolul Judecătoriei 
Slatina Jud. Olt, având termen 
la data de 27.04.2017.

l Subsemnata Arsănoiu Alina 
este citatată în calitate de pârâtă 
în dosarul nr. 10575/311/2016 
af lat pe rolul Judecătoriei 
Slatina Jud. Olt, având termen 
la data de 05.04.2017.

l Bolgar Istvan Sandor si 
Bolgar Tunde sunt citati la 
Judecatoria Turda la data de 
0 6 . 0 4 . 2 0 1 7  i n  d o s a r 
3887/328/2015.

l Mazilescu Claudia cheamă la 
Judecătoria Roșiorii de Vede, 
str. Mărășești nr. 52, pe pârâtul 
Mazilescu Vică, în dosarul nr. 
2290/292/2016, având ca obiect 
divorţ cu minori. Termen 
16.03.2017.

l Numitii: Drimus Gabor si 
Drimus Vasile, sunt citati la 
Judecatoria Sighetu Marmatiei 
in dosarul nr. 2667/307/2016. 
Termen 22 martie in proces cu 
Apan Vasile domiciliat  in 
Sighetu Marmatiei, str. Sugau, 
nr. 36

l Gîju Petruţa Loredana, recla-
mantă, cheamă la Judecătoria 
Craiova, pe data de 30.03.2017, 
în dosarul nr. 30255/215/2016, 
ora 8.30, complet CMF1, divorţ, 
pe Gîju Nicolae Emil, în calitate 
de pârât.

l Numitul Iliescu Viorel Cris-
tian, cu ultimul domiciliu în 
Craiova, str.Aleea 1 Castanilor, 
nr.28, bl.65A2, sc.2, ap. 26, jud. 
Dolj, este citat pentru data de 
20.03.2017, ora 14.00, pentru 
efectuarea expertizei tehnice 
j u d i c i a r e  î n  D o s a r 
nr.8223/215/2015- Expert Judi-
ciar Cojocaru Ştefana.

DIVERSE  
l S.C. RO Naturstein S.R.L. în 
calitate de beneficiar aduce la 
cunoștinţa publicului interesat 
elaborarea Planului Urbanistic 
de Detaliu „Locuinţa colectivă 
D+P+4E+5ER.” situat în Bucu-
rești, Sector 4, Str. Avalanșei nr. 
8  LOT 1 și supune spre consul-
tare aceasta documentaţie de 
urbanism. Documentaţia 
tehnică aferentă Planului Urba-
nistic de Detaliu poate fi consul-
tată la sediul Primărie Sector 4, 
din București, Blv George 
Coșbuc 6-16, București.

l S.C. RO Naturstein S.R.L. în 
calitate de beneficiar aduce la 
cunoștinţa publicului interesat 
elaborarea Planului Urbanistic 
de Detaliu „Locuinţă colectivă 
D+P+4E+5ER.” situat în Bucu-
rești, Sector 4, Str. Avalanșei, nr. 
8  LOT 2 și supune spre consul-
tare această documentaţie de 
urbanism. Documentaţia 
tehnică aferentă Planului Urba-
nistic de Detaliu poate fi consul-
tată la sediul Primărie Sector 4, 
din București, Blv George 
Coșbuc 6-16, București.

l Primăria Sectorului 6 Bucu-
rești, data anunţului 03/03/2017, 
intenţie de elaborare Plan Urba-
nistic de Detaliu, adresa: str. 
Brașov, nr. 25, sect. 6, Modifi-
care Plan Urbanistic de Detaliu 
”str. Brasov 25”, Construire 
ansamblu locuinţe colective 
regim de înălţime 2S +P +10E 
+E11 duplex, iniţiator: S.C. 
SIDO Union Properties S.R.L. 
Publicul este invitat să trans-
mită observaţii și propuneri 
privind intenţia de elaborare a 
planului urbanistic de detaliu în 
perioada de 15 zile de la afișarea 
pe pagina de internet a Primă-
r ie i  Sectorului  6  -www.
primarie6.ro. Responsabilitatea 
informării și consultării revine 
Primăriei Sector 6 prin: Servi-
ciul urbanism, adresa: strada 
Calea Plevnei, nr. 147-149, 
sector 6. Observaţiile sunt nece-
sare în vederea stabilirii cerin-
ţelor de elaborare. Răspunsul la 
observaţiile transmise va fi 
postat pe pagina de internet a 
Primăriei Sector 6 –www.
primarie6.ro. Etapele preconi-
zate pentru consultarea publi-
cului,  până la aprobarea 
planului: -etapa pregătitoare 
–15 zile; -etapa de documentare 
și elaborare a studiilor de funda-
mentare –15 zile; -etapa elabo-
rării propunerilor ce vor fi 
supuse procesului de avizare 
–15 zile.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația Oamenilor de 
Afaceri Turci –TIAD comunică 
următoarele :  în  z iua de 
29.03.2017, ora 18:00, la 
Ramada Majestic, Sala Cara-
giale –Calea Victoriei, nr.38-40, 
sect.1, București, se convoacă 
A d u n a r e a  G e n e r a l ă  a 
membrilor Asociației, cu urmă-
toarea ordine de zi: Cuvânt de 
deschidere al Președintelui, 
Alegerea Prezidiului, Moment 
solemn, Prezentarea Raportului 
de activitate, Prezentarea 
Raportului Financiar, Cereri și 
Propuneri, Închiderea ședinței. 
În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului statutar adunarea gene-
rală se reconvoacă pentru data 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 436/Titu. Nr. 7144 din 08.03.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna martie, ziua 08. 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 30, luna martie, ora 10.00, anul 
2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului/ terței persoane SC Ro Diesel Prod Com SRL, licitația a II - a: a). Clădire în 
suprafață de 60,25 mp, situată în sat Sălcuța, nr. 156 E, oraș Titu, județ Dâmbovița, construită în baza 
Autorizației de construire nr. 17/04.05.2006, preț de pornire al licitației: 80.085 lei (exclusiv TVA), 
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița - 
S.F.O. Titu, P.V. Sechestru Asigurator Nr. 50669/21.11.2014. În conformitate cu prevederile titlului VII 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota 
de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 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 după actul de 
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația 
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. 
Data afișării: 15.03.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. 1 din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06, luna 04, anul 
2017, orele 11.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se va vinde prin licitație (a III - a), 
următorul bun imobil, proprietate a SC Arca Total SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea București, 
sector 5, str. Nehoiași, nr. 26, bl. corp 1028, cod de identificare fiscală 21547850: Denumirea bunului 
imobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA; 
1). Teren extravilan, în suprafață de 428 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 3521/N a localității Adunații 
Copăceni și cu nr. cadastral 3566 situat în extravilanul comunei Adunații Copăceni, jud. Giurgiu; 2). 
Teren extravilan, cu destinație drum de acces, în suprafață de 71,7 mp (cotă indiviză de 1/20 din 
suprafață de 1434 mp), înscris în Cartea Funciară nr. 32121 a localității Adunații Copăceni și cu nr. 
cadastral 3571, situat în extravilanul comunei Adunații Copăceni, jud. Giurgiu, 12.481 lei, 19%. *) 
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 19%, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Observație: conform raportului de evaluare nr. 
17269/29.12.2016, întocmit de SC Media City SRL, ''La data inspecției, pe teren se află o construcție în 
curs de edificare. Construcția nu este subiect al evaluării''. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; nu este cazul conform Extras de carte funciară 
nr.13435/23.03.2016 - OCPI Giurgiu. 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 următoarele documente, într-un 
plic sigilat; a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție; c). 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie 
după 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 după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 
pașaport. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 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 telefon numărul 0246.278.023.
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de 12.04.2017, ora 18:00 la  
sediul Asociației, -Str.Ritmului 
nr.7. La a doua convocare 
Adunarea Generală va avea loc 
i n d i f e r e n t  d e  n u m ă r u l 
membrilor prezenți.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie 
publică deschisă în data de 
23.03.2017 pentru concesionare 
teren în suprafaţă de 919 mp, 
sat Balciu, CV 11– orele 11.00. 
Preţul minim de pornire al lici-
taţiei publice deschise este de 
937 Lei/ an. Caietul de sarcini 
poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 Lei. Data 
limită pentru depunerea ofer-
telor: 23.03.2017, orele 10.00.

l Andutu Distribution SRL 
prin lichidator judicar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică marca 
Andutu la pretul de 14.334 lei şi 
proprietate imobiliara compusă 
din teren intravilan în suprafaţă 
de 2.174 mp situata in com. 
Predeal Sărari, sat Vitioara de 
Sus, judet Prahova la pretul de 
19.234 lei. Licitaţia va avea loc 
în fiecare zi de marti incepand 
cu data de 21.03.2017, ora 15:00 
la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Cei interesati pot 
depune si oferte pentru achiziti-
onarea terenului, cel mai mic 
preț aprobat de Adunarea credi-
torilor este de 10.200 lei. 

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Virom International 
SRL desemnat prin incheierea 
de  sed inta  d in  data  de 
11.01.2016, pronuntata in dosar 
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare prin licitatie publica 
a bunurilor mobile constrand in 
Masini de taiat fier beton, 
masini fasonat, elemente turn, 
aparate aer conditionat, genera-
toare aer cald si alte echipa-

mente aflate in proprietatea 
Virom International SRL in 
valoare totala de 75.455 lei  
exclusiv TVA. Vanzarea bunu-
rilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 21.03.2017 ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu 
se vor vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza 
inca 4 (patru) licitatii la inter-
vale de doua saptamani, in 
zilele de 04.04.2017, 18.04.2017, 
02.05.2017 si 16.05.2017, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 500 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Virom International 
SRL desemnat prin incheierea 
de  sed inta  d in  data  de 
11.01.2016, pronuntata in dosar 
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare prin licitatie publica 
a bunurilor mobile constand in 
aeroterme electrice trifazate, 
tablouri electrice, aparate apa 
calda/ rece, calorifere electrice, 
butelii, panouri gard, teava gard 
si altele aflate in proprietatea 
Virom International SRL in 
valoare totala de 17.507 lei  
exclusiv TVA. Vanzarea bunu-
rilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 

de 21.03.2017 ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu 
se vor vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza 
inca 4 (patru) licitatii la inter-
vale de doua saptamani, in 
zilele de 04.04.2017, 18.04.2017, 
02.05.2017 si 16.05.2017, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr. 35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 500 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, 
judetul Prahova scoate la 
vanzare prin licitatie publica cu 
strigare autoutilitara Mercedes 
Benz, tip VITO 111 CDI , an 
fabricatie 2007 la pretul de 
16.494,87 lei. Licitatia pentru 
bunul mobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 
21.03.2017 ora 14.00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi 
adjudecat de la prima licitatie, 
aceasta va fi reprogramata 
pentru 24.03.2017, 28.03.2017, 
3 1 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 7 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
25.04.2017, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de 
data inceperii licitatiei. Relatii 

suplimentare la sediul lichidato-
rului si la numerele de telefon: 
0722267433, 0733723417, avci-
prianrusu@gmail.com. 

l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patri-
moniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman 
- mall AFI), inscris in CF nr. 
125774 a  mun.  Ploiest i , 
constructie compusa din 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 508.000 euro, 
ce se va achita in lei la cursul 
euro de la data efectuarii platii. 
Hotelul dispune de 50 de 
camere de cazare si 3 aparta-
mente, receptie, restaurant, bar 
si bucatarie la parter, iar la 
demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hote-
lului este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale din 
BCA, compartimentări interi-
oare din zidarie de BCA, acope-
risul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, 
gaz, canalizare. Constructia este 
edificata pe un teren proprie-
tatea asociatului  Rotaru 
Valentin in suprafata de 697 mp 
pentru care se organizeaza lici-
tatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al lici-
tatiei de 58.500,75 euro. Licita-
tiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 19.01.2017 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare intocmit de 
evaluator Neacşu Gabriel. 
Sedintele de licitatie vor avea 
loc pe data de: 30.03.2017 si 
13.04.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B. Relatii 
suplimentare se obtin de la lichi-
datorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 

sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restau-
rant cu spatii  de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M. Bravu, 
nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Adminis-
trativ, de Tribunalul si Parchetul 
PH) inscris in CF nr. 123740 a 
Mun. Ploiesti, finalizat in 2003, 
compus din teren in suprafata 
de 720 mp in acte, respectiv 719 
mp masurata si constructii: C1 
– Hotel + restaurant (Subsol – 
Crama, o bucatarie, 3 vestiare 
cu wc-uri, magazie, camera 
frigorifica si doua holuri, Parter: 
restaurant, bar, receptie, buca-
tarie, terasa, etaj 1: 7 camere 
duble si 1 single, fiecare cu gr. 
sanitar, debara, hol si casa 
scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 
single fiecare cu grup sanitar, 
casa scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 
camere duble si o camera single, 
spalatorie, camera centralei 
termice, 2 holuri, casa scarii, C2 
– Anexa + beci, la pretul de 
393.600 euro, ce se va achita in 
lei la cursul euro de la data efec-
tuarii platii. Pensiunea dispune 
de 22 de camere de cazare, 
restaurantul de aprox. 60 locuri, 
crama de aprox. 80 de locuri, 
teresa de aprox. 44 locuri, iar in 
curte este amenajat loc pentru 
fumat, foisor cu masa si scaune 
si un gratar. Imobilul este 
racordat la toate utilitatile 
avand instalatii de apa, insta-
latie electrica, instalatie de 
incalzire – centrala termica 
proprie pe gaz, retea canalizare. 
Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 19.01.2017 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare intocmit de 
evaluator Neacşu Gabriel. 
Sedintele de licitatie vor avea 
loc pe data de: 30.03.2017 si 
13.04.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. 
Relatii suplimentare se obtin de 
la lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport 
marfă pe numele Stroe Costel, 
eliberat de ARR Deva. Se 
declară nul.

l Pierdut act de concesiune 
Nr.27 din 19.09.1981, eliberat de 
Parohia Giulesti Sarindar, pe 
numele  de  Serachi topol 
Gheorghe, pentru un loc de veci 
in cimitirul cechi, figura 1, randul 
32 B, Locul 13. Il declar nul.

l Pierdut atestat şofer profesio-
nist pe numele Mihai Clement, 
domiciliat în oraşul Amara, str. 
Alexandru Ioan Cuza, bl. I, sc. 

C, ap. 5. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de înmatri-
culare al firmei Atena&Costel 
Construct, având J16/811/2008, 
CIF: 23761418, cu sediul în 
Ciupercenii Noi, judeţul Dolj. 
Se declară nul.

l Pierdut Autorizatie nr. 1396, 
eliberata de Cultul Crestn 
Penticostal, pentru Biserica 
Penticostala Sebis, jud. Arad. O 
declar nula

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament, pe 
numele Fieraru Elena. Declar 
nula.

l Adeverinta achitare integrala 
nr. 476, pe numele Carp Maria 
si Carp Costica. Declar nula.

l Legitimatie student FMI 
UNIBUC, pe numele Lazar 
Alexandru. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
22.05.1978, pe numele Constan-
tineanu Cristina Daniela. 
Declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr. 5144/1967 si Proces verbal 
predare primire, pe numele 
Sarbu Stefan. Le declar nule.

l Pierdut Legitimatie serviciu, 
pe numele Padurean Cristina. O 
declar nula.

l Pierdut card de sănătate 
eliberat de CAS Dolj pe numele 
Barbu Gheorghe. Se declară 
nul.

l Pierdut Atestat transport 
mărfuri şi card tahograf elibe-
rate de ARR Dolj pe numele 
Drăgan Vandana Magdalena. 
Se declară nule.

l Pierdut caiet de intervenţie 
pentru aparat taxi Selirom 
model ER-04F pe numele P.F.A. 
Cosac Marius Adrian. Se 
declară nul.

l Declar pierdut (nul) actul de 
vânzare – cumpărare aut. nr. 
33906/1947 şi transcris sub nr. 
13005/1943 de Tribunalul Ilfov, 
dobândi t  de  Ştefănescu 
Dumitru zis Ştefan Dumitru şi 
al Ştefănescu Ana.

l Pierdut certificat constatator 
emis în baza Legii 359/2004 
privind sediul social din sat 
Crevedia, com. Crevedia, şos. 
Bucureşti –TGV, nr. 149, jud. 
Dâmbov i ţa ,  pent ru  MC 
GRATH Investitii S.R.L. având 
nr. de înregistrare J15/804/2005, 
C.U.I. 17813482. Îl declar nul.

l S.C. D.M. Adrian Impex 
S.R.L., str. Surlei nr. 2, sector 5, 
Bucureşti, J40/23512/10.09.92, 
cod unic 425427, declar nul act 
constitutiv menţiune din 
27.07.2011 eliberat de Registrul 
Comerţului.

l Pierdut ştampilă în data de 
07.03.2017, S.C. Cotroceni 
Snatch Pub S.R.L., detalii „A”, 
având RO 29544833, sediul în 
şos. Panduri 26, sector 5, Bucu-
reşti. O declar nulă. 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Argeș General Construct SRL - Bascov, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 
3201 mp, situat în comuna Bascov, jud. Argeș, 181.593 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data 
licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). 
dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub 
forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 
RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, 
deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare prevă-
zute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a ofertan-
tului, prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Licitația va avea loc în data de 30.03.2017, ora 11.00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3410.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Slănic anunță organizarea licitației la sediul din 
strada 23 August, nr. 13, oraș Slănic, județul Prahova, privind 
vânzarea în data de 30.03.2017, ora 13.00, a următoarelor bunuri 
mobile: - Espresor Astoria Touch cu 2 grupuri; prețul de pornire al 
licitației este de 7.851 lei, exclusiv TVA; - Măcinător Astoria K6 
MAN; prețul de pornire al licitației este de 1.125 lei, exclusiv TVA; 
- Mașină de spălat vase Bosch; prețul de pornire al licitației este de 
4.826 lei, exclusiv TVA; - Sistem profesional de sonorizare; prețul 
de pornire al licitației este de 7.115 lei, exclusiv TVA; - Sistem de 
aer condiționat Osaka; prețul de pornire al licitației este de 4.331 
lei, exclusiv TVA; - Bar din pal cu blat termorezistent roșu (1500 x 
1200 x 600); prețul de pornire al licitației este de 1.444 lei, 
exclusiv TVA; - Frigider mare Sharp; prețul de pornire al licitației 
este de 3.385 lei, exclusiv TVA; - Aragaz 4N ochiuri și cuptor 
Electrolux; prețul de pornire al licitației este de 1.980 lei, exclusiv 
TVA; - Videoproiector Epson cu ecran de proiecție; prețul de 
pornire al licitației este de 1.141 lei, exclusiv TVA; - Laptop Asus X 
554; prețul de pornire al licitației este de 1.118 lei exclusiv TVA. 
Anunțul nr. 2389 din 14.03.2017 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal și pe site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare, privind condițiile de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.240.976.


