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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Societate angajează inginer
asigurarea calităţii. Cerinţe:
mecanică, desen tehnic, calitate,
limba engleză. Contact:
0722518576; angajariresurseumane.ir@gmail.com.
l Comuna Tîrgșoru Vechi, cu
sediul în localitatea Tîrgșoru
Vechi, sat Strejnicu, str.Principală, nr.200, judeţul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: șofer gr.I (buldoexcavator) -1 post vacant la Biroul
Gospodărie și Servicii Edilitare,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de
19.07.2017, ora 10.00; -proba
practică în data de 21.07.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -minim
10 ani vechime în muncă cu
utilaje grele; -permis de conducere: categoria B și atestat mașinist utilaje grele sau categoria C.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei
Tîrgșoru Vechi, persoană de
contact: Dragulin Georgiana,
telefon: 0244.482.291, fax:
0244.482.555, e-mail: primtgvechi@yahoo.com.
l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălaz, judeţul
Timiș, cu sediul în comuna
Săcălaz, str.a IV-a, nr.368,
județul Timiș, organizează
concurs pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011,

pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante de: -1 post
referent treapta profesională 1A
-responsabil mediu la Compartimentul Administrativ și Gospodărire Locală; -1 post muncitor
calificat treapta profesională I la
Compartimentul Administrativ
și Gospodărire Locală; -1 post
muncitor calificat treapta profesională III la Compartimentul
Administrativ și Gospodărire
Locală; -1 post muncitor calificat
treapta profesională IV -4 ore la
Compartimentul Administrativ
și Gospodărire Locală; -1 post
referent treapta profesională III
la Compartimentul Juridic.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de
19.07.2017, ora 10.00; -interviul
în data de 19.07.2017, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-Pentru funcția de referent
treapta profesională 1A -responsabil mediu la Compartimentul
Administrativ și Gospodărire
Locală: -studii medii; -cunoștințe
operare calculator -nivel mediu;
-fără vechime în specialitatea
studiilor; -vechime în muncă
minim 2 ani; -permis de conducere categoria B. -Pentru funcția
de muncitor calificat treapta
profesională I la Compartimentul Administrativ și Gospodărire Locală: -studii generale și
școală profesională; -vechime în
specialitatea studiilor: peste 20
de ani; -vechime în muncă: peste
20 de ani; -permis de conducere
categoria B. -Pentru funcția de
muncitor calificat treapta profesională III la Compartimentul
Administrativ și Gospodărire
Locală: -studii medii; -vechime
în specialitatea studiilor: 5 ani;
-vechime în muncă: 5 ani;
-permis de conducere categoria
B. Pentru funcția de muncitor
calificat treapta profesională IV
-4 ore la Compartimentul Administrativ și Gospodărire Locală:
-studii generale; -vechime în
specialitatea studiilor: peste 20
de ani; -vechime în muncă: peste
20 de ani; -permis de conducere
categoria B. Pentru funcția de
referent treapta profesională III
la Compartimentul Juridic:
-studii medii; -cunoștințe
operare calculator -nivel mediu;
-fără vechime în specialitatea
studiilor; -vechime în muncă:
minim 2 ani. Candidații vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
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anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Unității
A d m i n i s t r a t i v Te r i t o r i a l e
Comuna Săcălaz, ultima zi de
înscriere: 11.07.2017. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul: Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Săcălaz,
judeţul Timiș -Compartimentul
Resurse Umane, telefon:
0256.367.491.
l Primăria comunei Troianul,
cu sediul în comuna Troianul,
strada Primăriei, nr.2, judeţul
Teleorman, în conformitate cu
prevederile art.7 din HGR
nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs în
vederea ocupării unei funcţii
contractuale de execuţie vacante
de paznic, din structura aparatului de specialitate al primar u l u i c o m u n e i Tr o i a n u l .
Concursul va avea loc la sediul
Primariei comunei Troianul, sala
de sedinţe, calendarul de desfășurare fiind următorul: a)data și
ora limită până la care se pot
depune dosarele de înscriere la
concurs: 11.07.2017, ora 16.00;
b)selecţia dosarelor de înscriere
la concurs va avea loc în data de
13.07.2017; c)proba scrisă se va
susţine în data de 20.07.2017,
ora 10.00; d)interviul se va
susţine în data de 24.07.2017,
ora 10.00; e)rezultatele pentru
fiecare probă se aduc la cunoștinţă publică în termen de
maxim o zi lucrătoare de la data
finalizării fiecărei probe.
Condiţii de înscriere și participare la concurs. Condiţii specifice pentru ocuparea postului
contractual de paznic: are studii
generale, vechime în muncăminim 5 ani; deţine atestat în
condiţiile Legii nr.333/2003.
Relaţii suplimentare se pot
o b ţ i n e l a n r. d e t e l e f o n :
0247.328.003.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.911, organizează concurs în data

de 19.07.2017 pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a
următoarelor posturi vacante: -2
posturi de registrator medical
debutant la Serviciul de evaluare
și statistică medicală și DRG; -2
posturi de registrator medical
debutant la Ambulatoriul integrat spitalului. Condiţii de participare: -diplomă de studii medii
de specialitate sau diplomă de
studii medii; -curs operare calculator sau competenţă în utilizarea calculatorului. Concursul
se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina în data de 19.07.2017,
ora 9.00- proba scrisă și în data
24.07.2017, ora 9.00- proba
interviu. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS,
în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului,
până în data de 11.07.2017 și
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art.6 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Bibliografia de concurs
este afișată la sediul unităţii și pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNOS sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad,
B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului
post contractual vacant: -1 (un)
post de muncitor calificat (electrician) cod COR 741307, pe
perioadă nedeterminată, în
cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii specifice:
-studii medii; -vechime în specialitate de electrician 5 ani;
-permis auto. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs:
10.07.2017, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise:
17.07.2017, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 19.07.2017,
ora 10.00. Toate probele se vor
susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului
de concurs, condiţiile generale și
specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, bibliografia
și, după caz, tematica se publică
pe portalele: www.posturi.gov.ro

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung. 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 Trustul
de Construcții Muscel SRL - Câmpulung, după cum urmează:
Denumire: Autoutilitară Dacia Drop Side, nr. înmatriculare AG-33TCM. Valoare [Ron, fără TVA]: 2.507 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung
Argeș, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Legea 207/2015, până în ziua de 06/07/2017. Licitația va avea loc
în data de 07/07/2017, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung,
str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 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 Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung, tel. 0248.510098.

și pe: www.uav.ro. Informaţii
suplimentare referitoare la
concursurile de mai sus pot fi
solicitate de la Serviciul Resurse
Umane-Salarizare al Universităţii, telefon: 0257.280.702, interior: 4128.
l Direcția Generală de Poliție
Locală Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcțiilor publice
specifice de execuție vacante de:
-poliţist local, clasa III, gradul
profesional debutant -1 post și
polițist local, clasa III, gradul
profesional asistent -1 post din
cadrul Serviciului 2 Ordine
Publică, Pază și Proximitate,
Direcția Ordine Publică; -polițist
local, clasa I, gradul profesional
debutant -1 post din cadrul Biroului Evidența Persoanelor și
Contravenții, precum și pentru
ocuparea funcției publice de
conducere de: -șef birou -Biroul
Tehnică Operativă, Direcția
Ordine Publică. Proba scrisă a
concursului se va desfășura la
sediul Primăriei Sector 6 din
Calea Plevnei nr. 147-149 Sector
6, în data de 31.07.2017, ora
10.00. Data susţinerii interviului
va fi comunicată ulterior. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează la sediul
D.G.P.L. Sector 6, situat în șos.
Orhideelor nr. 2d Sector 6.Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul instituţiei și la numărul
de telefon: 021.413.17.38 -Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională și Instruire.
l Anunt in etapa I, de pregatire
a elaborarii PUZ-ului initiat de
Pasca Ovidiu Marius si Pasca
Nemeti Ioana, comuna Vladimirescu, Jud Arad. “Construire
adapost animale si achizitie de
utilaje agricole” in comuna
Vladimirescu. Primarul
Comunei Vladimirescu anunta
publicul, autoritatile interesate si
proprietarii terenurilor din zona,
despre intentia realizarii unui
PUZ si RLU de catre investitorul privat Pasca Ovidiu
Marius si Pasca Nemeti Ioana,
proprietari ai terenurilor in
suprafata de 28.400 mp, situate
pe teritoriul administrativ al

comunei, in extravilanul localitatii Horia, identificat prin CF
308911 si CF 306811 Vladimirescu. Prezentarea succinta a
argumentarii intentiei de elaborare a planului si a obiectivelor
planului: construire adapost
animale si achizitie de utilaje
agricole. Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in
data de 06.07.2017 ora 11:00 la
sediul Primariei Vladimirescu.
Cei interesati vor trimite la
Primaria comunei Vladimirescu
observatii, comentarii sau
semnalari cu privire la intentia
de elaborare PUZ in termen de
20 zile calendaristice de la data
prezentului anunt, adica din
27.06.2017 – 06.07.2017, iar
raspunsurile se vor afisa pe
site-ul si la sediul primariei pana
la data de 11.07.2017. Persoanele responsabile cu informarea
si consultarea publicului sunt
Popovici Corina – compartiment
Urbanism, tel. 0257-514111,
cons. Grozav Antoneta-compartiment Relatii cu Publicul, tel.
0257-514101.

CITAȚII
l Turcu Cornelia, din comuna
Vladimirescu, jud. Arad, este
citată în Dos. civ. 666/185/2017,
af lat pe rolul Judecătoriei
Bălcești, jud. Vâlcea, pentru
sechestru judiciar, din dosar
520/185/2017 (partaj judiciar),
pentru termenul de judecată din
11 iulie 2017, C6, orele 09,00,
privind moștenirea după
defunctul Tuță Constantin,
decedat la data de 19.10.2016.
l Se citează pârătul Iliuță
Constantin, domiciliat în Iași,
str. Clopotari nr. 11, bl. 628, sc.
B, ap. 3, et. 1, în Dosar nr.
12649/245/2016, termen
12.07.2017, ora 8.30, complet
C38M, la Judecătoria Iași în
contradictoriu cu Iliuță Oana
pentru divorț cu minori.
l Pârâta Slabu Ştefania Alina,
dimiciliată în oraș Ştefănești, bl.
B21, sc.A, ap.17, jud. Argeș, este
citată la Judecătoria Pitești la
data de 28.06.2017, ora 10,00,
Dosar 7814/280/2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de 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:
Rusu Monica Sorina - Domnești, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: - Teren intravilan fâneață în suprafață de
612 mp, 8.294 lei; - Activ compus din: curți construcții 1910 mp,
teren, intravilan livadă 2671 mp, teren intravilan fâneață 7116
mp, imobil 173 mp, imobil 167 mp, imobil 327 mp, 455.067 lei.
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile
solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma
să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală republicat, până în ziua de 17/07/2017. Licitația va avea
loc în data de 18/07/2017, ora 11:00:00, la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.
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DIVERSE
l Reclamanta Zmărăndoiu
Maria anunț cu privire la deschiderea procedurii de declarare a
morții pârâtului Nica Radu, cu
ultimul domiciliu în comuna
Stoilești, sat Malu, județul
Vâlcea; CNP 1321215384186, cu
invitația ca orice persoană care
deține informații despre acesta
să le comunice instanței, în
dosarul nr. 11925/288/2016, al
Judecătoriei Rm. Vâlcea. Judecarea cauzei se va face în data de
11.09.2017.
l În temeiul art. 99 alin. (1) din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, comunicăm
deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Cristi
World of Bussiness SRL, CIF:
25107410, J25/54/2009, dosar nr.
4337/101/2016-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea
cererilor de creanţe suplimentare
17.07.2017; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea și afișarea tabelului
suplimentar al creanţelor este la
21.07.2017; Termen pentru soluționarea eventualelor contestații
împotriva tabelului suplimentar
este de 7 zile de la data publicării
în BPI; Termen pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este
la 21.08.2017.Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l S.C. OMV Petrom S.A. anunta
publicul interesat asupra deciziei
de emitere a acordului de mediu
pentru ,,Lucrari de suprafata
pentru forajul sondelor H18,
H23, H21, H24 Independenta”,
propus a fi realizat in extravilanul localitatii Independenta,
T15, jud. Galati, titular SC OMV
Petrom SA. Proiectul acordului
de mediu poate fi consultat la
sediul APM Galati, str. Regiment
11 Siret, nr. 2, în zilele de luni joi, între orele 8.30 - 16.00 si
vineri intre orele 8.30 - 13.30,

precum si la urmatoarea adresa
de internet: http://apmgl.anpm.
ro. Observaţiile/contestatiile
publicului se primesc la sediul
A.P.M. Galati, str. Regiment 11
Siret, nr. 2, pana la data de
05.07.2017 (in termen de 8 zile de
la data afisarii anuntului).
l S.C.L Grey Agriculture S.R.L
anunta publicul interesat asupra
deciziei etapei de incadrare de
catre APM Timis de a nu se
efectua evaluarea impactului
asupra mediului si evaluarea
adecvata in cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Anexa gospodareasca in
exploatatie agricola” propus a fi
amplasat in comuna Liebling,
extravilan, CF nr. 403398,
Liebling, nr. top 403398, jud.
Timis.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Timis, jud. Timis,
localitatea Timisoara, str. Liviu
Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de
luni - joi intre orele 800 – 1630 si
vineri intre orele 800 – 1400
precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmtm.anpm.
ro –acorduri de mediu. Publicul
interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiecul deciziei de incadrare in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
02.06.2017.
l Comuna Ciupercenii Noi.
Anunţ prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Ciupercenii
Noi, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.2 și 3 începând cu
data de 03.07.2017, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Comunei
Ciupercenii Noi, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al
LAURA TOTAL SRL desemnat
prin hotararea din data de
23.06.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 12320/3/2017,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva LAURA
TOTAL SRL, cu sediul in București Sectorul 4, Str. Uioara, Nr.
14, Bloc 33, Etaj 9, Ap. 123, CUI
16392350, nr. de ordine in registrul comertului J40/7204/2004.
Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta
impotriva LAURA TOTAL SRL
vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului București - secţia a
VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr.12320/3/2017, in
urmatoarele conditii: a) termenul
limita de depunere a opozitiilor
la Incheierea de deschidere a
procedurii – 10 zile de la notificare.b) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere
a creantelor asupra averii debitorului 07.08.2017; c) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
25.08.2017; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 19.09.2017;d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 30.08.2017, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 05.07.2017,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștinţă celor
interesaţi că petentul Gyerko

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Biroul Colectare și
Executare Silită Persoane Fizice. Nr. 337882/22.06.2017. Dosar de executare nr. 32510/2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 22.06.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 11.07 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, loc. Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 14, et. 4, cam. 403, jud. Ialomița, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului VASILESCU CLAUDIUS DAN, cu
domiciliul în mun. Slobozia, jud. Ialomița. Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Apartament în suprafață
utilă de 66 mp. (suprafața construită 84 mp.) compus din 3 camere și dependințe situat în Slobozia,
str. Lacului, bl. U15, sc. A, ap. 36, et. 8, împreună cu cota indiviză 9,68 mp din părțile comune și cota
de teren indiviz aferent construcției de 10,76 mp. Preț de evaluare exclusiv TVA: 127.052 lei. Cota
TVA/ neimpozabil/ scutit *: scutit. Total: 127.052 lei. Licitația se aﬂă la primul termen. * Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel
tarziu în data de 07 iulie 2017, ora 14.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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 straine, actul
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. La
licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcarile și completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 177, 178. Data aﬁșării: 22.06.2017.

Marton, a solicitat Judecătoriei
Brașov să se constate că a
dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului situate în comuna Hălchiu,
str. Noului nr. 210, înscris în CF
vechi 5048 Hălchiu, nr. top
364,365, poziţia A1.1 reprezentând casă de piatră și a terenului
în suprafaţă de 1764 mp poziţia
A1, cu menţiunea că în cazul in
care nu se va formula opoziţie,
instanţa va proceda la judecarea
cererii. Persoanele interesate pot
face opoziţie la Judecătoria
Brașov în termen de 30 de zile de
la data afișării și publicării
prezentei somaţii. Somaţia face
perte integrantă din încheierea
pronunţată la data de 19.06.2017
î n d o s a r u l c i v i l n r.
27017/197/2016, cu termen de
judecată la data de 04.09.2017.

NOTIFICĂRI
l Tribunalul Bistriţa-Năsăud
prin Incheierea civilă nr. 291
/8.06. 2017 a dispus deschiderea
procedurii insolvenței împotriva debitorului S.C. Victoria
Prod.Serv.Com. SRL Bistrița ,
dosar nr. 1485/112/2017, desemnând ca lichidator judiciar
provizoriu cabinetul individual
de insolvenţă Şerban Simion, cu
sediul in Bistriţa, str.Vadului nr.
4.Procedura se va desfășura la
următoarele termene:1.termen
limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor:
21.07.2017;2. pentru întocmirea
tabelului preliminar al creanţelor la data de 31.07. 2017; 3.
termen pentru depunerea eventualelor contestaţii la 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului
preliminar de creanţe; termen
pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la data de
25.08.2017.4.adunarea creditorilor se va desfășura în ziua de
4.08.2017 ora 12,00 la sediul
secundar al lichidatorului din
Bistriţa, str. Simion Bărnuţiu nr.
40, cu următoarea ordine de
zi:Prezentarea situației econo-

mice a debitorului; Alegerea
comitetului creditorilor;Confirmarea lichidatorului judiciar;
Stabilirea remunerației acestuia
Lichidator judiciar provizoriu.
Cabinet individual de insolvență
Şerban Simion.
l Tribunalul Bistriţa-Năsăud
prin Incheierea civilă nr. 290
/8.06. 2017 a dispus deschiderea
procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului
S.C. Lyoflory SRL Sângeorz
Băi , dosar nr. 1443/112/2017,
desemnând ca lichidator judiciar provizoriu cabinetul individual de insolvenţă Şerban
Simion, cu sediul in Bistriţa str.
Vadului nr. 4.Procedura se va
desfășura la următoarele
termene:1.termen limită pentru
inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 21.07.2017;2.
pentru întocmirea tabelului
preliminar al creanţelor la data
de 31.07. 2017; 3.termen pentru
depunerea eventualelor contestaţii la 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului preliminar de
creanţe; termen pentru afișarea
tabelului definitiv al creanţelor
la data de 25. 08. 2017.
Adunarea creditorilor se va
desfășura în ziua de 4.08.2017,
ora 12,00 la sediul secundar al
lichidatorului din Bistriţa, str.
Simion Bărnuţiu nr. 40. conform
notificării comunicată creditorilor prin poștă.

LICITAȚII
l Asesoft Technologies SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică următoarele proprietăți imobiliare aparținând debitoarei la prețurile de
evaluare reduse cu 25%:1. teren
în suprafață de 266 mp și
constructia C1 in regim de
P+E+M cu Sc = 111,10 mp
compusa din parter (cuprinde
camera de zi, camera, bucatarie.
baie, hol, casa scarii si terasa cu
Sc = 111,10 mp si Su = 93,56
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mp), etaj (cuprinde 3 camere,
baie, hol, casa scarii si logie cu
Sc = 111,10 mp si Su = 94,18
mp) si mansarda (cuprinde
camera, hol, casa scarii si logie
cu Sc = 75,35 mp si Su = 66,55
mp) situată in Ploiești, str. Mihai
Bravu, nr. 85, judet Prahova,
valoare de evaluare = 545.000
lei, fara TVA. 2. teren în suprafață de 1170 mp și constructia
cu 23 apartamente, situată in
Ploiești, str. Romană, nr. 41,
judet Prahova, valoare de
evaluare = 10.654.000 lei
(vânzare în bloc), fara TVA.3.
imobil compus din 4 camere,
bucatarie, hol, baie, wc, coridor
si 2 terase, avand Sc = 201,62
mp (reprezentand etajul imobilului), împreună cu pivnița de la
subsol cu Sc = 15,20mp si cota
de 1/2 din casa scarii si 1/2 din
pod, situată in Ploiești, str. Vlad
Tepes, nr. 19, judet Prahova,
(terenul aferent în folosință este
de 130 mp reprezentand cota
indiviza din terenul in suprafata
totala de 483,47 mp care este
proprietate de stat), valoare de
evaluare = 596.800 lei, fara
TVA.4. spațiu comercial situat
la etajul 1 cu suprafata utila de
103 mp, impreuna cu partile
comune hol intrare, hol acces
palier pe nivel, spatii exclusive
la parter si etaj I, două lifturi,
ghenă gunoi la etaj I, precum si
cota de teren aferent de 12,39
mp, cota indiviza din suprafata
totala de 932 mp, situată in
Târgu Jiu, str. Alexandru
Vlahuță, bloc 1, etaj 1, judet
Gorj, valoare de evaluare =
270.000 lei, fara TVA.Licitaţia
va avea loc în 05.07.2017, ora
14/30 la sediul lichidatorului
judiciar din str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 02.08.2017
aceeași oră, în același loc.
l Debitorul SC Ortoptimed
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str.B - dul Carol I, nr.73, jud.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal
Municipal Urziceni. Nr. 188979/26.06.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În
temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Administrația Finanțelor
Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției, nr. 11A, la datele și
orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC PETRODIN FLOR SRL, Ion Roată - 10
iulie 2017, ora 11.00: Autotractor Renault VI Premium 420 DCI, cilindree 11116 cmc, combustibil
motorină, 652612 km parcurși, an fabricație 2001 - preț pornire licitație 12550 lei; 2. SC GOPO IMPEX
SRL, Manasia - 11 iulie 2015, ora 11.00: Autoturism Fiat 223/ Axlia/ Doblo, an fabricație 2005, uzură
44% - preț pornire licitație 6750 lei; 3. MATEI NICOLAE CĂTĂLIN, Fierbinți - 12 iulie 2017, ora 11.00:
Autoutilitară furgon Mitshubishi L300, an fabricație 1986 - preț pornire licitație 2931 lei fără TVA; 4.
I.I. MATEI NICOLAE CĂTĂLIN, Fierbinți - 13 iulie 2017, ora 11.00: Autoturism Daewoo TF19Y Cielo, an
fabricație 2001 - preț pornire licitație 3000 lei fără TVA; 5. SC PTK DESIGN SRL, Fierbinți - 14 iulie
2017, ora 11.00: Autoturism BMW 560L NC51, an fabricație 2004 - preț pornire licitație 16311 lei fără
TVA; 6. SC REDAN CONSTRUCT SRL, Jilavele - 17 iulie 2017, ora 11.00: Aparat sudură cap la cap
Ritmo model 250 - preț pornire licitație 10327 lei fără TVA; 7. SC DAVIO GRUP SRL Urziceni - 18 iulie
2017, ora 11.00: Autoutilitară BA suprastructură deschisă Volkswagen 7 JO Transporter, an fabricație
2006 - preț pornire licitație 13790 lei fără TVA. Prețurile nu includ TVA. 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 la unitatea de trezorerie și contabilitate publică
Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 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. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0243.255.110,
0243.255.115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afișării: 15.05.2017.
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MARȚI / 27 IUNIE 2017
Mehedinţi, J25/173/1996,
CIF:8347596, aflata în procedură de faliment in bankruptcy,
e n f a i l l i t e î n d o s a r n r.
5772/101/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, prin
lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL reprezentata
de Popescu Emil, cu sediul ales
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului,
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare:stoc rame de ochelari in
suma de 135.960,00 lei; stoc
lentile de ochelari in suma de
273.540,00 lei;stoc accesorii
ochelari in suma de 1.880, lei;obiecte de inventar in suma de
7.645,00 lei.Preţurile nu includ
T.V.A.Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 05.07.2017 orele
14:00.Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna
o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și
să achiziționeze caietul de
sarcină în suma de 250,00 lei cu
cel puțin 2(două) ore înainte de
ora licitației. Contul unic de
insolvență al debitoarei SC
Ortoptimed SRL Dr.Tr.Severin
este: RO32 CARP 0260 0075
9558 RO01 deschis la Patria
Bank SA Sucursala Dr. Tr.
Severin.Invităm pe toti cei care
vor să participe la ședinţa de
licitaţie din data de 05.07.2017
să depună oferte de cumpărare
și documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de
sarcină până la data de
05.07.2017 orele 12,00 la adresa
menționată anterior respectiv
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul
Mehedinţi.Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Precizăm faptul că bunurile
mobile descris mai sus se vând
libere de sarcini, precum ipoteci,
garanții reale mobiliare sau
drepturi de retenție, de orice fel,
ori măsuri asiguratorii cu
exceptia masurilor asiguratorii
sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul proce-

sului penal conform dispozițiilor
art. 53 din Legea 85/2006.Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar
din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul
Mehedinţi, telefon 0742592183,
tel./fax : 0252354399 sau la
adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro.
l Primăria Municipiului
Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Alexandria nr. 143/29.05.2017, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren în suprafaţă de 2.243,00 mp, aparţinând
domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat pe strada Şoseaua
Turnu Măgurele, nr. 6.Licitaţia
va avea loc în data de 19.07.2017
orele 11ºº la sediul Primăriei
Municipiului Alexandria, str.
Dunării, nr. 139, iar documentele necesare pentru inscrierea la
licitatie se primesc la registratura Primăriei Municipiului
Alexandria, pânã în preziua
datei de licitaţie, orele 16ºº.
Documentaţia de licitaţie poate
fi studiată și achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu.
Împotriva licitaţiei se poate face
contestaţie in conditiile Legii
554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.Informaţii suplimentare se pot obţine
la Direcţia Patrimoniu din
cadrul Primăriei Municipiului
Alexandria , telefon
0247317732, int.132.
l Consiliul Local al Comunei
Slava Cercheză, cu sediul în localitatea Slava Cercheză, str.Principală, nr.224, judeţul Tulcea, cod
fiscal: 4994700, telefon/fax:
0240.551.681, anunţă că pe data
de 26 iulie 2017, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Slava
Cercheză, va avea loc vânzarea
prin licitaţie publică deschisă a
unui număr de două loturi de
teren amplasate în intravilan-trup izolat sat Slava Rusă,
comuna Slava Cercheză, având
următoarele suprafeţe: Teren în

suprafaţă de 3.140mp, T49, Parc.
CC 347, Lot 1; Teren în suprafaţă de 2.049mp, T49, Parc.CC
347, Lot 2. Documentaţia privind
organizarea și desfășurarea licitaţiei pentru vânzarea terenurilor
evidenţiate mai sus se poate
procura contra cost de la sediul
primăriei, zilnic, între orele 8.0016.00, începând cu 06 iulie 2017,
persoană de contact: Haralambie
Valentin. Se pot solicita clarificări până cel târziu la data de 22
iulie 2017. Documentele necesare
participării la licitaţie se pot
depune până la data de 26 iulie
2017, ora 9.00, la registratura
Primăriei Slava Cercheză.
Instanţa competentă la soluţionarea litigiilor: Tribunalul
Tulcea.

PIERDERI
l Cuemjiev Dan Cristian, CNP
1770406443024, domiciliat în
Mun.București, Bld.Unirii, nr.47,
Bl.E3a/2, sc.2, et.5, ap.42, am
pierdut certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement, categoria A maritim,
eliberat de Căpitania Portului
Constanţa, cu seria C, și nr.2443
din 30.06.2003, cu proces-verbal
2961/27.06.2003, pe care-l declar
nul.
l Pierdut certificat avizare
eliberat de Colegiul Medicilor pe
numele CMI Mărgineanu
Gabriela. Se declară nul.
l Pierdut cartelă tahograf,
atestat profesional transport
marfă, atestat ADR mărfuri
periculoase eliberate de A.R.R.
Mehedinţi pe numele Tudor
Ionuţ Cristian. Se declară nule.
l Pierdut certificat constatator
nr. 4036/ 26.02.2010 pentru punct
de lucru din extravilanul orașului
Babadag, zona Codru, jud.
Tulcea pe S.C. TIB 90 COM
S.R.L., J36/154/1998, CUI
10269821, eliberat de O.R.C.
Tulcea. Se declară nul.
l Firma: Mini Duo A.B.C.
S.R.L., sediu social: București,
sector 5, str. Cap. Mișcă Petre,
n r. 4 , C . U . I . 7 0 9 4 9 4 0 ,
J40/2010/15.03.1995, declar
pierdut și nul certificatul de înregistrare seria B nr. 1983296.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB:
136148/23.07.2017. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova
organizează pe data de 12.07.2017, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în
vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1.
Apartament cu două camere și dependințe în suprafață utilă de 44,59 m.p., suprafață utilă balcon 4,15
m.p., cota parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață teren indiviz 18 m.p. în folosință,
situat în orasul Sinaia, str. Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, ap 16 județul Prahova, intabulat. Preț pornire
- 95.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2. Teren extravilan în suprafață de 600 m.p.,
categoria de folosință pădure, situat în comuna Secăria, jud. Prahova, Tarla 22 Parcela 320/40 PD,
intabulat. – Preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. Persoanele interesate pot depune
dosarul de participare la licitație până pe data de 10.07.2017, orele 16.00, la registratura
Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22,
dosar ce trebuie sa conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la licitație; b) dovada plății
garanției de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul
RO98TREZ5215005XXX000089 deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și
legalizat; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele
ﬁzice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu are obligații ﬁscale restante la bugetul de stat și la bugetul local. Pentru relații
suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P.
Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

