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OFERTE SERVICIU
l Angajăm zidari, dulgheri şi
fierari în Constanţa. Cazare şi
salariu net 3.000-3.500 Lei lunar.
Telefon: 0754.584.872.
l Angajam lucrator gestionar si
sofer livrator la depozitul din
Pantelimon. Tel: 0786 236963.
l Amit Wexler, angajez bona
pentru o fetita de 2 ani.
Programul este luni-vineri, 10 h/
zi, atributii: strict copil. Relatii
la nr. de telefon 0773386558.
l Personal angajare urgent cu
experienţă în pregătirea şi
procesarea clătitelor, 4 posturi.
Punct de lucru în incinta Gării
de Nord Bucureşti. 0724925883.
l Societate comercială angajează familie pentru muncă în
fermă pomicolă. Rog seriozitate.
Telefon: 0744.383.529.
l Anunt concurs pentru post
contractual. Școala Gimnazială
”Traian Dârjan” cu sediul în:
localitatea Cluj-Napoca, strada
Traian Vuia, nr. 76, județul Cluj,
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificat şi completat de H.G.
nr. 1027/2014. Denumirea
postului: post vacant contractual, administrator financiar
(contabil), normă întreagă.
Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor:
Superioare de lungă durată în
specialitate; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: minim 3 ani; Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: data de
20.09.2017, ora 10, la sediul
institutiei. Proba practică: data
de 20.09.2017, ora 13, la sediul
institutiei. Proba de interviu:
data de 20.09.2017, ora 14,30, la
sediul institutiei. Data limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la
afișare, la sediul instituției. Date
contact: secretariatul școlii, tel:
0264416137, 0733690640
l Primăria Comunei Podari
organizează, la sediul din str.
Dunării, nr. 67, comuna Podari,
judeţul Dolj, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post
contractual de execuţie vacant:
asistent medical comunitar, din
cadrul Compartimentului Activități sociale și de stare civilă.
Prima etapă în data de
25.09.2017, ora 10.00- proba
scrisă, a doua etapă în data de
28.09.2017, ora 10.00- proba de
interviu. Pentru a putea participa la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: 1.
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Condiţii generale: Conform
art.3 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. 2. Condiţiile specifice
de participarte la concurs: -categoriile de personal care sunt
admise la concurs: absolvent al
unei forme de învățământ superior finalizată cu diplomă de
licență sau postliceale în specialitatea: asistent medical generalist, asistent medical de
obstetrică-ginecologie, asistent
medical de pediatrie, asistent
medico-social, asistent de ocrotire, cf. OMSF nr. 66/2002, -este
membru al Ordinului Asistenților medicali generalişti,
moașelor și asistenților medicali
din România, cu certificat vizat
la zi, -domiciliul în comuna
Podari sau în imediata vecinătate a comunei, -nu necesită
vechime în câmpul muncii.
Dosarele de înscriere se vor
depune până la data de
12.09.2017, ora 13.00, la sediul
Primăriei comunei Podari din
str.Dunării, nr.67, com.Podari,
judeţ Dolj şi trebuie să cuprindă
obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Informații suplimentare aferente
concursului, tematica, bibliografia se afișează la sediul instituției şi pe site-ul www.podari.
ro, sau se pot obține la telefon:
0251.339.155- secretariatul
comisiei de concurs.
l Primăria Municipiului
Dorohoi organizează concurs în
data de 20.09.2017 orele 10.00
proba scrisă și în data de
26.09.2017, interviul pentru
ocuparea unei funcţii contractuale de execuție: -Arhivar I la
Compartimetul secretariat,
arhivă. Principalele cerinţe obligatorii de participare la concurs;
-studii medii, liceul absolvit cu
diploma de licență; -vechime:
fără condiții de vechime;
-noțiuni de operare pe calculator
–nivel mediu, Word și Excel.
Dosarele de înscriere se pot
depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 10
de zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, rspectiv
până pe data de 12.09.2017.
Pentru relaţii suplimentare vă
puteţi adresa la Compartimentul resurse umane, din
cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133,
interior 114.
l Primăria Comunei Girișu De
Criș, Județul Bihor anunta:
Primaria comunei Girisu de
Cris, judetul Bihor, organizeaza
la sediul primariei concurs de
recrutare, pentru ocuparea
urmatoarelor functii publice
vacante, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei Girisu de Cris: 1. Poli-

tist local, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul
ordine si liniste publica, circulatia pe drumurile publice;
Conditii specifice: -Studii
universitare de licenta absolvite
cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, in domeniul
Știinte sociale, ramura -Știinte
juridice, Specializarea -drept;
-Vechime in specialitatea studiilor -1 an; -Cunostinte operare
calculator, nivel mediu - dovedite cu certificat/ diploma/
atestat de absolvire; -Apt din
punct de vedere medical, fizic si
psihic; -Permis de conducere
categoria B. 2. Politist local,
clasa III, grad profesional asistent, Compartimentul ordine si
liniste publica, circulatia pe
drumurile publice; Conditii
specifice: -studii: liceale,
respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diploma de bacalaureat; -Vechime in specialitatea
studiilor -6 luni; - Cunostinte
operare calculator, nivel de baza
-dovedite cu certificat/ diploma/
atestat de absolvire; - Apt din
punct de vedere medical, fizic si
psihic; -Permis de conducere
categoria B. 3. Politisti locali,
clasa III, grad profesional asistent -2 functii publice vacante in
cadrul Compartimentului asigurarea disciplinei in constructii,
protectia mediului, evidenta
persoanelor, afisaj stradal, activitati comerciale; Conditii specifice: - studii: liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diploma de bacalaureat;
-Vechime in specialitatea studiilor - 6 luni; - Cunostinte
operare calculator, nivel de baza
-dovedite cu certificat/ diploma/
atestat de absolvire; -Apt din
punct de vedere medical, fizic si
psihic; -Permis de conducere
categoria B Datele de organizare
ale concursului sunt: -pentru
probele sportive: 22 septembrie
2017, ora 10.00; -pentru proba
scrisa: 25 septembrie 2017, ora
10.00; -proba de interviu in
termen de maximum 5 zile
lucratoare de la data sustinerii
probei scrise, asa cum este
stipulat de art. 53 alin. 1 din HG
n r.6 1 1 / 2 0 0 8 . D o sa rel e d e
inscriere la concurs se depun la
sediul Primariei comunei Girisu
de Cris, in termen de 20 zile de
la data publicarii prezentului
anunt in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a-III-a.
Dosarul de inscriere la concurs
trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute
la art.49 din H.G. NR.611/2008,
modificata si completata de
H.G. nr.1173/2008. Conditiile de
participare si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe
site-ul Primariei Girisu de Cris.
Relatii suplimentare, se obtin la
secretariatul primariei, telefon
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l Primăria Comunei Girișu De
Criș, Județul Bihor anunta:
Primaria comunei Girisu de
Cris, judetul Bihor, organizeaza
la sediul primariei concurs de
recrutare, pentru ocuparea a
doua functii publice de executie:
-Consilier, clasa I, grad profesional asistent, post vacant din
cadrul Compartimentului
cadastru, agricol topografie;
Conditii specifice: -studii:
universitare de licenta absolvite
cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta; -domeniul de
studii universitare: Știinte ingineresti -Inginerie geodezica.
Specializari: masuratori terestre
si cadastru; Topogeodezie si
automatizarea asigurarii topogeodezice sau Geodezie si geoinf o r m a t i c a ; - Ve c h i m e i n
specialitatea studiilor: minimum
1 an; -alte competente: cunostinte de calculator a programelor MapSys TopoSys, Office,
Excel, nivel mediu, dovedite cu
certificat/ diploma/ atestat de
absolvire. -Consilier, clasa I,
grad profesional asistent, post
vacant din cadrul Compartimentului secretariat relatii cu
publicul arhiva, registru agricol;
Conditii specifice: -studii:
universitare de licenta absolvite
cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta; -vechimea in
specialitatea studiilor: minimum
1 an; -alte competente: cunostinte operare calculator, nivel
mediu -dovedite cu certificat/
diploma/ atestat de absolvire;
Datele de organizare ale concursului sunt: -pentru proba scrisa:
27 septembrie 2017, ora 10.00;
-proba de interviu in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la
data sustinerii probei scrise, asa
cum este stipulat de art. 53 alin.
1 din HG nr.611/2008. Dosarele
de inscriere la concurs se depun
la sediul Primariei comunei
Girisu de Cris, in termen de 20
zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a-III-a.
Dosarul de inscriere la concurs
trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentele prevazute
la art.49 din H.G. NR.611/2008,
modificata si completata de
H.G. nr.1173/2008. Conditiile de
participare si bibliografia stabilita se afiseaza la sediul si pe
site-ul Primariei Girisu de Cris.
Relatii suplimentare, se obtin la
secretariatul primariei, telefon
-0259.390.035. Primar, Pașca
Ioan.
l Muzeul Țării Crișurilor, cu
sediul în localitatea Oradea, str.
Traian Lalescu, nr.1, judeţul

Bihor, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Șofer I
M -1 post vacant, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20.09.2017, ora 11.00,
-Proba interviu în data de
25.09.2017, ora 10.00, -Proba
practică în data de 25.09.2017,
ora 13.00. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau
temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare: a)au
cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunosc limba română, scris şi
vorbit; c)cunoașterea unei limbi
de circulație internațională
constituie avantaj (de preferință
limba engleză) și, de asemenea,
pe lângă engleză și a altor limbi
străine; d)au vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; e)au capacitate deplină
de exerciţiu; f)au o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; g)îndeplinesc condiţiile
de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; h)nu au fost
condamnate definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni
contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care
le-ar face incompatibile cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit
reabilitarea. Conditiile specifice
necesare în vederea participării
la concurs și a ocupării funcției
Contractuale sunt: -studii medii;
-vechime în muncă minim 3 ani;
-posesor permis de conducere
categoria B - minimum 3 ani de
la obţinerea permisului de
conducere. 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, respectiv până în
12 septembrie 2017, ora 16.00, la
sediul Muzeului Țării Crișurilor,
cu sediul în localitatea Oradea,
str.Traian Lalescu, nr.1, judeţul
Bihor. Conform art.6 al Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
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funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat
superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice,
pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar
de concurs care va conţine
următoarele documente: a.
cererea de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; b.copia actului de
identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; c.copiile
documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea
sau instituţia publică; d.carnetul
de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e.cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere ca
nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează; f.adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g.curriculum vitae. Adeverinţa care
atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătații.
În cazul în care candidatul
depune o declaratie pe proprie
răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care
este declarat admis la selecția
dosarelor, acesta are obligația de
a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a
concursului. Copia actului de
identitate, copiile documentelor
de studii si carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea
verificării conformității copiilor
cu acestea. Detalii privind bibliografia de concurs și documentele pentru dosarul de concurs
sunt
disponibile
accesând pagina oficială: www.
mtariicrisurilor.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Muzeului Țării Crișurilor, din
Oradea, Str. Traian Lalescu, nr.
1, telefon 0259.479.918.

CITAȚII
l Judecătoria Sibiu, Calea
Dumbrăvii, Nr.30, Sala B, Dosar
nr.5138/306/2016. Citaţie emisă
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la 25.06.2017. Balosan Bogdan
este chemat în această instanţă,
camera Sala B, în ziua de
14.09.2017, Completul C9 Civil,
ora 9:00, în calitate de Pârât, în
proces cu Deko Invest SRL în
calitate de Reclamant, revendicare imobiliară. 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 Numitul Stanculescu Petru
Mihail, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Brăila, Strada
Magaziilor, nr. 95, Judeţul
Brăila, este citat la Judecătoria
Brăila pentru data de 7 septembrie 2017, ora 9,00, complet C4
civil, în calitate de pârăt în
dosarul civil nr. 2347/196/2017,
în contradictoriu cu reclamanta
SC Compania de Utilităţi
Publice Dunărea SA Brăila.
l Domnul Baciu Ionel, identificat cu CNP 1651203225633, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
loc. Tibanesti, jud. Iasi, este
chemat la Judecatoria Iasi, cu
sediul in Iaşi, str. Anastasie
Panu nr. 25, Completul C 23,
Sala 6, în ziua de 25.09.2017, ora
08.300, in calitate de Pârât, în
proces cu Eon Energie Romania
SA în calitate de Reclamant,
p r e t e n t i i , d o s a r n r.
25134/245/2016.
l Paznicu (fostă Cătur) Viorice
– cu domiciliu în fapt la familia
Pânzaru Ștefan, în mun. Iași, str.
Șoseaua Păcurari nr. 45, bl.546,
sc.C, et.4, ap.13, jud. Iași este
citată – în calitate de pârâtă în
proces cu Cătur Vasile – în calitate de reclamant, în dosarul nr.
40947/245/2016, la Judecătoria
Iași, str. A. Panu nr. 25, etaj. 1,
complet C38, în data de 13-092017, ora 08:30, având ca obiect
partaj bunuri comune.
l Se citează numita Ciupercă
Argentina cu ultimul domiciliu
cunoscut în Rovinari, str. Castanilor, bl. D5, sc. 1, et. 2, ap. 11,
Gorj, în calitate de pârâtă, în
contradictoriu cu reclamantul
Ciupercă Vasile, la Judecătoria
Tg-Jiu, în data de 07.09.2017,
orel 11.30, C24, în doar nr.
5214/318/2017 având ca obiect
Divorț.
l Pârâtul Gheorghius
Gheorghe, este chemat în data
de 26.09.2017, ora 8.30, la Judecătoria Drăgășani, în dosarul nr:
3495/223/2016, în contradictoriu
cu Gheorghius Mioara, obiectul
dosarului fiind divorț.
l Popescu Sanda Lia este
chemată în data de 18.09.2017 la
judecătoria Iași, complet 21, ora
0 8 : 3 0 î n d o s a r n r.
26861/245/2014 având ca obiect
pretenții.
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l Subsemnata, Cărbune Ionuța-Manuela, anunță pe Cărbune
Damaschin Ovidiu că divorțul
din dosarul cu numărul
13534/215/2016, la Judecătoria
Craiova, s-a încheiat.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea debitorului în faliment
în procedura simplificată in
dosarul nr. 7965/105/2016,
conform sentintei nr. 631 din
20.06.2017, privind pe debitoarea SC Genif Prod SRL cu
sediul social în comuna Cocorăștii Mislii, sat Goruna, nr. 227,
județul Prahova.
l S o c i e t a t e a S C Wo o d y
Products&Services SRL, titular
al activităţii tăierea și rindeluirea lemnului, lucrări de
tâmplărie și dulgherie, la adresa
orașul Pantelimon, bd. Biruinței,
DN3, nr.126, depozit, spațiul 2,
jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a autorizaţiei de
mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul
APM Ilfov, str. Lacul Morii, nr.1,
sector 6, Bucureşti, tel./fax:
430.15.23, 430.14.02,
0746.248.440, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-13.00,
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic, la
sediul APM Ilfov.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii generale
de insolvenţă a debitorului SC
Taxi New Nova Severin SRL,
CIF: 32822379, J25/61/2014,

d o s a r n r. 3 5 8 3 / 1 0 1 a n u l
2017-Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 10.10.2017;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
24.10.2017; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
07.11.2017. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL
l Comuna Liești, jud.Galați, cu
sediul în comuna Liești, str.
A n g h e l S a l i g n y , n r. 2 6 9 ,
tel.0236.821.020, fax:
0236.821.006, cod fiscal:
3264562, e-mail: p807180l@
yahoo.com, organizează concurs
de proiecte în vederea acordării
de finanțare nerambursabilă
pentru anul de execuție financiară 2017. Reglementări legale
privind finanțarea nerambursabilă: -Legea nr. 350/2005, privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activități
nonprofit de interes general;
-Regulament privind regimul
finanțărilor nerambursabile
acordate de la bugetul local al
comunei Liești, în baza prevederilor Legii 350/2005 și a Legii
69/2000, pentru activitatea sportivă, adoptat prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei
Liești nr. 40/10.08.2017; -OUG
38/2017, privind modificarea și
completarea Legii educației
fizice și sportului 69/2000; -HG
nr.1447/2007, privind aprobarea

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: ASOCIAȚIA CENTRUL DE ÎNGRIJIRE AL
VÂRSTNICULUI MIO - Pitești, după cum urmează: Denumire:
Autoturism Mercedes, tip Vito, serie șasiu VSA6381941340
4853, an fab. 2001, AG-90-CIV. Valoare [Ron, fără TVA]: 14.747
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de
dată 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO17TREZ0465067XXX013347, beneﬁciar DGRFP Ploiești AJFP Argeș, cod de identiﬁcare ﬁscală 4469213, deschis la
Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identiﬁcare prevăzute la art.
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin
care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Licitația va avea loc în data de 12.09.2017, ora 11:00:00, la
sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 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 AJFP Argeș, mezanin
2, cam. 2, tel. 0248.211511 - 3410.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

Normelor financiare în activitatea sportivă; -HCL Liești nr.
16/31.03.2017, privind aprobarea bugetului local al comunei
Liești. Domeniul de aplicare:
activități sportive. Categoriile de
solicitanți: persoane juridice fără
scop patrimonial, constituite
conform legii, care desfășoară
activități sportive pe raza administrativ teritorială a comunei
Liești. Suma alocată: 160.000Lei.
Durata finanțării: septembrie-decembrie 2017. Criteriile și
condițiile de acces la fondurile
publice sunt cele prevăzute în
Legea 350/2005, privind regimul
finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes
general, iar Criteriile specifice și
de evaluare și formularele sunt
prevăzute în anexele la HCL
nr.40/10.08.2017: Regulament
privind regimul finanțărilor
nerambursabile acordate de la
bugetul local al comunei Liești,
în baza prevederilor Legii
350/2005 și a Legii 69/2000,
pentru activitatea sportivă.
Având în vedere întârzierea cu
care s-a aprobat HCL nr.40/2017
și începerea competițiilor sportive, comuna Liești, uzând de
art. 20, alin.(2) din Legea
350/2005, cu modificările și
completările ulterioare, reduce
numărul de zile între data publicării anunțului de participare și
data-limită pentru depunerea

@Oferte serviciu
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documentației de la 30 de zile la
15 zile. Data și ora-limită de
depunere a proiectelor:
18.09.2017, ora 16.00. Perioada
de selecție și evaluare a proiectelor: 19.09.2017-20.09.2017.
Rezultatele se vor afișa la data
de 21.09.2017 pe site-ul Primăriei Liești. Eventualele contestații se vor depune în termen de
24 de la data afișării rezultatelor.
Rezultatul contestațiilor se va
afișa la data de 23.09.2017 pe
site-ul Primăriei Liești. Obiectivul general al acestui program
de susținere îl constituie dezvoltarea sportului de performanță.
Regulamentul și cererile-tip se
găsesc pe pagina web a Primăriei Liești: www.primaria-liesti.
ro. Informații suplimentare se
obțin la telefon: 0236.821.006.

Stavaru, jud.Olt, având ca obiect
“pretenţii”. Obligă debitorul
Ocoleanu Valentin să achite
creditoarei SC Allianz Tiriac
Asigurări SA suma de 8.492,96
lei reprezentând contravaloare
reparaţii autoturism precum şi
dobânda legală aferentă debitului, începând cu data introducerii cererii de chemare în
judecată, respectiv 21.08.2014 şi
până la momentul plăţii integrale a debitului. Obligă debitorul la plata sumei de 200 lei
cheltuieli de judecată, respectiv
onorariu curator pârât. Cu apel
în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va
depune la Judecătoria Corabia.
Pronunțată în şedinţa publică
din 03.02.2015, la sediul Judecătoriei Corabia, județul Olt».

l Prin Sentinţa Civilă
nr.126/03.02.2015 pronunţată în
dosarul nr.1130/213/2014 de
Judecătoria Corabia, instanţa a
hotărât: «Admite acțiunea
formulată de reclamanta SC
Allianz Tiriac Asigurări SA, cu
sediul în municipiul Bucureşti,
str.Căderea Bastiliei, nr.80-84,
sector 1, J40/15882/25.08.1994,
CUI 6120740, cu sediul procesual ales pentru comunicarea
actelor de procedura la Sucursala Slatina, b-dul A.I.Cuza,
nr.5, jud.Olt în contradictoriu cu
pârâtul Ocoleanu Valentin,
domiciliat în comuna Urzica, sat

l SC Real Estate Ver Invest
SRL, avand sediul in comuna
Berceni, judetul Ilfov, bdul. 1
Mai, nr.65, parter, camera 3,
titular al planului
P.U.Z-construire ansamblu locuinte si functiuni complementare
P+2E+M, amenajare circulatii,
utilitati, localitatea Vidra, satul
Cretesti, judet Ilfov, T5,
P36/1/2/14,15, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de
Oportunitate pentru PUZ-construire ansamblu locuinte
P+2E+M. Documentatia
putand fi consultata pe site-ul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași.
Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr.
20002. Dosar de executare nr. 16712075/2016. Nr. 1493 din 24.08.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 08, ziua 24. 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 12, luna 09, ora 11.00, anul
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8., se vor vinde la licitație următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane DIMA ION, licitație/ licitația a III - a: a) Clădire/
părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 178 mp, compusă din 138 mp birou și 40 mp
magazie și contruita din cărămidă și stâlpi de beton și teren aferent, în suprafață de 577, situate în
localitatea Iezeru, comuna Jegălia, str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației.58.909.lei preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și
privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Călărași, Creanțe - 88.206 lei; b). Teren care nu este
aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de ..., situat în localitatea
Iezeru, comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA),
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri:
și teren extravilan în suprafață de 850 mp cu vie, situat în comuna Jegălia, județul Călărași, Tarla
89/2, parcela 27, preț de evaluare/ de pornire al licitației 2.313 lei - preț diminuat cu 50% din prețul
de evaluare (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori,
Sarcini; A.J.F.P. Călărași, Creanțe - 88.206 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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 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). 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, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul
de telefon 0242.312.939, int 120/ 148 - persoană de contact Tanase Vasile. Data afișării:
28.08.2017.
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Consiliului Judetean Ilfov.
Observatii/comentarii si sugestii
se primesc in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1
(tel. 021/212.56.93 ), de luni
pana vineri, intre orele 9.0014.00, incepand cu data de
29.08.2017.

16.30 inclusiv. Caietul de sarcini
poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si Incasare
Creante Bugetare al creditorului
cu sediul in localitatea Ploiesti,
str. Sos. Vestului, (fosta scoala de
soferi), nr. 19, et. 2, cam.
1. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul
0244/582919.

LICITAȚII

l Primăria comunei Victoria,
județul Iași, organizează în
data de 20.09.2017, orele 10,00,
la sediul din satul Victoria,
comuna Victoria, județul Iași,
licitație publică deschisă cu
strigare, pentru concesionarea
pe o perioadă de 25 ani, a unor
terenuri situate în intravilanul
satului Victoria, intravilanul
satului Sculeni, intravilanul
satului Frăsuleniși intravilanul
satului Stânca, aparținând
domeniului privat al Comunei
Victoria, indentificate în: a)
Satul Victoria. Nr. crt. / Denumire lot / Identificare cadastrală / Număr cadastral atribuit
/ Suprafaţa lot - mp - / Prețul
de pornire a licitație / Redevenţa stabilită, pentru realizarea de locuinţe pentru tineri
până la împlinirea vârstei de 35
de ani / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/95 / 60918
/ 843 / 0,460 lei/mp/an / 0,470
lei/mp/an / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/114 /
60937 / 1000 / 0,460 lei/mp/an /
0,470 lei/mp/an. b) Satul
Sculeni. Nr. crt. / Denumire lot
/ Identificare cadastrală /
Număr cadastral / Suprafaţa
lot - mp - / Prețul de pornire a
licitație / Redevenţa stabilită,
pentru realizarea de locuinţe
pentru tineri până la împlinirea
vârstei de 35 de ani / Teren
intravilan Sculeni / T 42, P
337/10 / 62669 / 1.000,0 / 0,550
lei/mp/an / 0,560 lei/mp/an. /
Teren intravilan Sculeni / T 42,
P 337/11 / 62681 / 1.000,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/19 / 62687 / 1.000,0
/ 0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/21 / 62686 / 1.000,0
/ 0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/26 / 62693 / 1.000,0
/ 0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/29 / 62691 / 1.000,0
/ 0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/31 / 62696 / 733,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/33 / 62698 / 598,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/34 / 62697 / 890,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/35 / 62699 / 944,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/

l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L.
Ploiesti - anunta: În temeiul art.
250 alin.(2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 08 luna
septembrie, anul 2017, ora 10.00,
în România, judeţul Prahova,
municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr. 16, se va vinde prin
licitatie urmatorul bun
mobil, proprietate a debitorului Subtirelu Marian cu domiciliul fiscal/sediul în România,
judeţul Prahova, municipiul/
oraşul/comuna Ploiesti, str.
Bahluilui, Nr. 9, BL. 141, SC. A,
A P. 1 C U I / C . N . P.
1610715297301: autoutilitara
marca Mercedes Benz MB
100D-L, serie motor - 10161421,
s e r i e
s a s i u
VSA63133313119953, capacitate cilindrica 2399 cmc, nr.
carte de identificare P00216324H, nr. Circulatie PH-67-KMI,
stare - satisfacatoare, culoare GRI, preţ de evaluare/de pornire
al licitaţiei 2464,5 lei exclusiv
19% TVA. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data
stabilita pentru vanzare si la
locul fixat in acest scop, iar pana
la acel termen sa depuna documentele de participare la licitatie
prevazute in caietul de sarcini
pana la data de 07.09.2017, ora

an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/40 / 62702 / 857,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 42, P 337/41 / 62703 / 879,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 41, P 319/7 / 63576 / 1227,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 41, P 319/9 / 63581 / 1132,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 41, P 321/2 / 63582 / 1849,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Sculeni /
T 41, P 321/11 / 63583 / 1247,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. c) Satul Frăsuleni. Nr. crt. /
Denumire lot / Identificare
cadastrală / Număr cadastral /
Suprafaţa lot - mp - / Prețul de
pornire a licitație / Redevenţa
stabilită, pentru realizarea de
locuinţe pentru tineri până la
împlinirea vârstei de 35 de ani.
/ Teren intravilan Frăsuleni / T
8, P 80/1 / 61337 / 1.000,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Frăsuleni
/ T 8, P 80/3 / 61339 / 1.000,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Frăsuleni
/ T 8, P 80/4 / 61340 / 1.000,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Frăsuleni
/ T 8, P 80/11 / 61347 / 1.000,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Frăsuleni
/ T 8, P 80/17 / 61353 / 729,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. / Teren intravilan Frăsuleni
/ T 8, P 80/20 / 61356 / 808,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an./ Teren intravilan Frăsuleni /
T 8, P 80/23 / 61359 / 804,0 /
0,550 lei/mp/an / 0,560 lei/mp/
an. d) Satul Stânca. Nr. crt. /
Denumire lot / Identificare
cadastrală / Număr cadastral /
Suprafaţa lot - mp - / Prețul de
pornire a licitație / Redevenţa
stabilită, pentru realizarea de
locuinţe pentru tineri până la
împlinirea vârstei de 35 de ani.
/ Teren intravilan Stânca / T 8,
P 1/3 / 63373 / 1076,0 / 0,410 lei/
mp/an / 0,420 lei/mp/an. / Teren
intravilan Stânca / T 74,
P969,968/2 / 63361 / 1096,0 /
0,730 lei/mp/an / 0,740 lei/mp/
an. Ofertele pot fi depuse de
luni până vineri, între orele
08:30 – 14:00, în perioada
29.08.2017 - 19.09.2017, la
sediul Primăriei comunei
Victoria – Compartimentul
Juridic, Contencios, Achiziții,
iar data limită pentru solicitarea clarificărilor este
14.09.2017, orele 16:00. Relatii
privind licitația, amplasamentul, caietul de sarcini și
certificatul de urbanism se
poate obține de la sediul Primăriei Victoria, satul Victoria,
comuna Victoria, cod 707580,
telefon/fax 0232/295120, e-mail:
primariavictoria@yahoo.com,
începand cu data 29.08.2017.
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l Anunţ de participare la negociere directă pentru concesiune
bunuri. 1. Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Consiliul
Județean Dâmbovița cu sediul
în Târgoviște, Piața Tricolorului
nr. 1, cod fiscal 4280205, telefon
0245/207600, fax 0245/212230,
e-mail: consjdb@cjd.ro, organizează negociere directă pentru
concesionarea prin licitație
publică a Taberelor școlare
Cerbul și Vânătorul. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: 2.1.
Teren în suprafață 12.927 mp și
construcții în suprafață
construită de 1.611 mp, Tabăra
școlară Cerbul, situate în
comuna Moroeni, județul
Dâmbovița. 2.2. Teren în suprafață 9.965 mp și construcții în
suprafață construită de 1.140
mp, Tabăra școlară Vânătorul,
situate în comuna Moroeni,
județul Dâmbovița. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: contra
cost, de la sediul autorităţii
contractante. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia
de atribuire: Consiliului Județean Dâmbovița - Direcția administrarea patrimoniului, etaj VII,
camera 128. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006: Costul documentației de
atribuire este de 300 lei și se
achită numerar la casieria Consiliului Județean Dâmbovița, sau
prin virament în contul
RO15TREZ2715006XXX000252,
beneficiar Consiliul Județean
Dâmbovița, CUI 4280205. 3.4.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.09.2017. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 11.09.2017. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Registratura Consiliului Județean Dâmbovița, parter, camera
24 și vor respecta prevederile
pct. 4 din documentația de atribuire. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.
Data şi locul la care este programată începerea procedurii de
negociere directă: 12.09.2017,
ora 11:00, Consiliul Județean
Dâmbovița, Piața Tricolorului

nr. 1, Sala Vlad Ţepeş, parter.
Negocierea directă cu fiecare
ofertant în parte se va desfăşura
în data de 13.09.2017, începând
cu ora 12.00. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Dâmbovița – Secția
Contencios Administrativ din
Târgoviște, Calea București, nr.
3, telefon 0245/612334, fax
0245/216622. 7. Data transmiterii anunţului negocierii către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 29.08.2017. Președinte dr.jr. Alexandru Oprea.

PIERDERI
l Pierdut carte de muncă emisă
pe numele lui Dan Ionel, cu
domiciliul în localitatea Urziceni, judeţul Ialomiţa. Se
declară nulă.
l Pierdut legitimație de călătorie student pe numele Zahiu
Anda Maria. O declar nulă.
l Pierdut Atestat Transport
Persoane pe numele Crețu
Florin-George. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de atestare a
dreptului de proprietate privată
pe numele Ionescu Florea şi
Stelica nr. 4680/5/8.07.1998 emis
de Prefectura Bucureşti.
l Pierdut cartela conducătorului auto Seria 0000000000H1I
002 din 22.06.2015 şi certificatul
de pregătire profesională a
conducătorului auto Seria
0019336001 din 25.06.2015
eliberate de A.R.R. Tulcea pe
numele Tremurici Marian. Se
declară nule.

l Declar nule legitimaţie
C.F.R., legitimaţie R.A.T.B.,
bilete C.F.R. emise de către
Primăria Sectorul 3 pe numele
Văduva Victor.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3168949 data
eliberării 19.XI.2015, firma S.C.
Young Stars S.R.L., C.U.I.
35246831,
J40/14160/18.11.2015, Bucureşti, sector 4, str. Aurel Perşu
nr. 132-158.
l Declar pierdută şi nulă legitimaţia de serviciu eliberată pe
numele Bundoiu Ioana Raluca
de către D.G.A.S.P.C. Sector 5Consiliul Local Sector 5.
l Pierdut certificat de inmatriculare ORC + constatatoare
prvind SC Salvia Farm SRL,
J25/1222/1993;CUI RO
4422792, Dr. Tr. Severin, str.
Calea Timisoarei nr. 155, jud.
Mehedinti. Se declara nule.

DECESE
Cu .d...ă du.....
f...... ..u..ă
........ î. ..ﬁ...ă .
...u. .. . f.s. d......
s... ...ă ş. bu...
MARINESCU PETRE..
.................
...................
.... ... ...... ..
.ugus.. î. ....ti.u.
F.....d.. C..pu.u.g
Mus.... .. ... 1..30.
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Profesor Universitar
Doctor Petru Pânzaru,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Familia

