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OFERTE SERVICIU

Auchan Cotroceni recruteaza 
Receptioner. 0374124100(280)

l Bronec International Company 
angajează dispecer centru alar-
mare. Cerinţe: minim 12 clase. Nu 
necesită experienţă. 021.326.20.44. 

l Spitalul Municipal Fălticeni 
organizează concurs în conformi-
ta te  cu  preveder i l e  HGR 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul 
unităţii din str.Ion Creangă, nr.1, 
Fălticeni, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
temporar vacante: -1 post infir-
mieră debutantă Secţia Pediatrie; 
-2 posturi de infirmieră debutantă 
Secţia Chirurgie. Proba scrisă va 
avea loc în data de 18.11.2016, 
ora 10.00. Data şi ora interviului 
vor fi anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la 
Serv.RUNOS până pe data 
10.11.2016, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare: -şcoală 
generală 8 clase; -vechimea nu 
este necesară.  Anunţul  de 
concurs, bibliografia, tematica de 
concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon nr. 0752.126.627, 
0752.126.626.

l Spitalul Municipal „Dr.Gh.
Marinescu”, cu sediul în locali-
tatea Târnăveni, str.Dr.Victor 
Babeş, nr.2, judeţul Mureş, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-asistent medical generalist, 3 
posturi, pe durată nedeterminată; 
-economist, 1 post, pe durată 
nedeterminată, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 29.11.2016, ora 9.00; 
-proba practică în data de 
08.12.2016, ora 9.00; -interviul în 
data de 08.12.2016, ora 12.00. 
Condiţii speciale de participare la 
concurs pentru posturile de asis-
tent medical generalist: -diplomă 
de bacalaureat, diplomă de licenţă 
în specialitate/diplomă de absol-
vire a învăţământului superior de 
3 ani în specialitate/diplomă de 
şcoală postliceală sanitară; 
-vechime în funcţia de asistent 
medical generalist de minim 6 
luni. Se acceptă voluntariat. 
Condiţii de participare la concurs 
pentru postul de economist: -studii 
superioare de specialitate în dome-
niul economic; -vechime de minim 
3 ani în funcţia de economist. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 
04.11.2016-17.11.2016, la sediul 
Spitalului Municipal „Dr.Gh.
Marinescu” Târnăveni. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Municipal „Dr.Gh.Marinescu” 
Târnăveni, telefon: 0265.446.161, 
interior: 150, fax: 0265.446.156.

l Spitalul Municipal Fălticeni 
organizează concurs în conformi-
tate cu prevederile HGR 286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, la sediul unităţii din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: -1 
post asistent medical debutant 
Centrul  de Sănătate Vadu 
Moldovei; -1 post asistent medical 
Secţia Chirurgie; -1 post infirmieră 
debutantă Secţia Obst.Gineco-
logie; -2 posturi îngrijitoare 
Centrul  de Sănătate Vadu 
Moldovei; -1 post îngrijitoare 

Secţia Pediatrie; -1 post îngriji-
toare Ambulatoriu Integrat al 
Spitalului. Proba scrisă va avea loc 
în data de 25.11.2016, ora 10.00. 
Data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. Dosarele 
de concurs se depun la Serv.
RUNOS până pe data 17.11.2016, 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii de 
participare pentru asistenţi medi-
cali debutanţi: -diplomă de asis-
tent medical generalist; -vechimea 
nu este necesară. Condiţii de 
participare pentru asistent 
medical: -diplomă de asistent 
medical generalist; -vechimea 
minim 6 luni. Condiţii de partici-
pare pentru îngrijitoare: -minim 
şcoală generală; -vechimea nu este 
necesară. Condiţii de participare 
pentru infirmieră debutantă: 
-minim şcoală generală; - certificat 
de absolvire a cursurilor de infir-
mieră; -vechimea nu este necesară. 
Anunţul de concurs, bibliografia, 
tematica de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
nr.0752.126.627, 0752.126.626.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de asistent medical, un 
post, la Secţia Pediatrie, studii 
postliceale sanitare, vechime în 
specialitate 6 luni, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 25.11.2016, ora 10.00; 
-proba practică în data de 
25.11.2016, ora 13.00; -proba 
interviu în data de 25.11.2016,  ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; 
-nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul; -au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 18.11.2016, ora 15.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: 
Chelariu Belinda,  telefon: 
0256.320.860,  int .19 ,  fax : 
0256.320.039.

l Spitalul Municipal „Costache 
Nicolescu”, cu sediul în localitatea 
Drăgăşani, Jud.Vâlcea, str. Dr.
Bagdasar, nr. 2, organizează, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, modificată, concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: asistent 
medical generalist -2 posturi Labo-
rator de radiologie şi imagistică 
medicală; -1 post Compartiment 
Neurologie. Condiţiile generale de 
participare la concurs sunt 
cuprinse în art.3 din Regulamen-
tul-cadru la Hotărârea 286/2011. 
Condiţii specifice de participare: 
-studii: PL, SSD, S; -certificat 
membru OAMMGR vizat pentru 
anul în curs; -fără condiţii de 
vechime. Locul desfăşurării 
probelor concursului: sediul spita-
lului. Data şi ora concursului: 
-proba scrisă în data de 25.11.2016, 
ora 11.00; -proba interviu în data 
de 29.11.2016, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
17.11.2016, inclusiv, la sediul 
Spitalului Municipal „Costache 

Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Municipal „Costache Nicolescu” 
Drăgăşani, persoană de contact: 
C h i t u  J e n i ,  t e l e f o n : 
0250.812.201/02/03, int.110.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: 1 
post, muncitor calificat IV, fochist 
în cadrul Serviciului Adminis-
t r a t i v ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii, astfel: 
1.Proba scrisă: 25.11.2016, ora 
11.00; 2.Interviul: 02.12.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Criterii la angajare: -certificat de 
calificare în meseria de fochist; 
-autorizaţie ISCIR pentru cazane 
de joasă presiune, valabilă în anul 
2016; -vechime minimă în muncă: 
nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până  la  data  de 
17.11.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoană de 
contact: Stafta Gina Mirela, 
telefon:  0248.653695,  fax: 
0248.653690, e-mail: runos@
spitalleordeni.ro.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, 

cu sediul în Oradea, Str. Transil-
vaniei nr.2, scoate la concurs, în 
data de  06.12.2016, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul  post  vacant :  1 . 
Inspector, grad profesional  prin-
cipal-  Compartiment  Execuție 
Bugetară, Financiar, Contabili-
tate şi Administrare Fond Garan-
tare a Creanțelor Salariale. 
Condiţii specifice de participare 
la concursurile pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de 
ştiințe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice- 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet, poştă electroni-
că-nivel mediu; Iniţiativă şi crea-
tivitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM  Bihor.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Covasna, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan 
nr.14 scoate la concurs, în data de  
06.12.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: 1. Auditor, grad 
profesional  superior-  Comparti-

ment  Audit Public Intern Condiţii 
specifice de participare la concur-
surile pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice- 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet, poştă elec-
tronică-nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Covasna. 

l Complexul Multifuncţional 
Tabita cu sediul în Str. Plt. Maj. 
Marin Pazon nr.2B, sector 3, 
Bucureşti, anunță organizarea 
concursului de angajare în data de 
25.11.2016, ora 10.00 (proba 
scrisă) şi în data de 05.12.2016, 
începând cu ora 10.00 (interviul), 
în vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată, a următoarelor 
posturi contractuale vacante în 
temeiul legal al Hotărârii de 
Guvern 286/2011 cu completările 
ulterioare: -2 posturi de Inspector 
de Specialitate gr. I -Unitatea de 
Îngrijire la Domiciliu. Condiţii 
specifice de participare: -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma cu licenţă sau 
echivalenta: asistenţă socială, 

psihologie; -Vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite necesare 
ocupării postului: minimum 3 ani 
şi 6 luni. Depunerea dosarelor se 
face în perioada 04.11.2016- 
17.11.2016. Tematica şi biblio-
grafia de concurs, precum şi alte 
informaţii pot fi obţinute la sediul 
instituţiei sau la numărul de 
telefon: 0372.030.805, int. 110, 
doamna Cecilia Cucoş.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de şef serviciu- Serviciul 
economic din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Băleşti, judeţul Gorj. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
în data de  6 decembrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute  la  ar t .  49  d in  H.G. 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G.1173/2008. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Înregistrare operator de date cu caracter 
personal 759. Dosar de executare nr. 10. Proces verbal de sechestru 5546/02.02.2011. Reluarea licitației a III – a. Nr. 17741/27.10.2016. 
Publicație în data de 03.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (1), 
alin. (2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut 
că în ziua de 17, luna noiembrie, anul 2016, ora 14.30 la sediul S.F.O. Găești, din localitatea Găești, str. Cuza Vodă, bl. 30, parter, județul 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III – a, se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile indisponibilizate cu 
procesul verbal de sechestru nr. 5546/02.02.2011), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Optim Trans SA, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 935256: 1. Imobil: obiectivul 
„Autogară” curți construcții și teren intravilan, în suprafață totală de 7.409 mp, cu nr. cadastral 1506, Carte Funciară 70510, situat în 
Găești, strada Vladimir Streinu (fostă strada a Gării), nr. 6, jud. Dâmbovița, pe care se află construcțiile: C1 - Stație alimentare carburanți, 
C2 - WC, C3 - Magazie, C4 - Autogară, C5 - Peron acoperit. Construcțiile C1 și C5 nu au aport la valoarea de piață, întrucât nu au sistemul 
constructiv al unei clădiri. Prețul de pornire al licitației aIII - a este de 253.791 lei (exclusiv TVA) și reprezintă valoarea stabilită în Raportul 
de Evaluare nr. 38279/19.03.2015, adică 507.582 lei (exclusiv TVA), diminuat cu 50%. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal este de 20%, (scutit de 
TVA) în temeiul art. 292, alineat (2), litera f din Legea 227/2015. Bunurile se vând fără TVA. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de 
proprietate SC Optim Trans SA; temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 Nr. 0131/21.07.1994, emis de 
Ministerului Transporturilor, în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, cu 
nr. cadastral 1506, Carte Funciară nr. 70510. Bunurile imobile, mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditor, Sarcini; 
1. A.J.F.P. Dâmbovița, P.V. Sechestru Nr. 5546/02.02.2011. Alte detalii tehnice și de informare, în Raportul de Evaluare nr. 
38279/19.03.2015 care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la 
vânzare prin licitație publică, 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, virați în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița, CUI 15913418, deschis la Trezoreria 
Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romană, copie 
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Prețul de pornire al licitației, 
este prețul de evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50% pentru următoarele licitații. Licitația începe de la 
cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la 
licitație, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire a licitație. Adjudecarea se face în favoarea 
participantului, care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în care nici la a treia licitație nu se vinde 
bunul, se organizează o nouă licitație, (a IV - a). În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este 
inferior prețului de pornire al licitației, (cu respectarea dispozițiilor art. 250, alin. (14) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 1660, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în materia vânzării cerința ca prețul să fie serios. Luând în 
considerație principiile de interpretare a legii fiscale prevăzute la art. 13 din Codul de procedură fiscală și coroborând dispozițiile acestui 
act normativ cu cele ale Codului civil, după cea de a III - a licitație, Comisia de licitație poate decide ca bunul să fie vândut la cel mai mare 
preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, dar nu mai puțin de 10% din prețul de pornire al licitației, 
respectiv taxa de participare la licitație, (precizări făcute de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu adresa nr. A-VAD 
915/12.09.2016). În termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare, 
participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari; în caz de adjudecare taxa se reține în contul 
prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea procesului verbal 
de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea 
cheltuielilor de executare silită. 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 cu prevedrile art. 260 și art. 261 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,vă puteți adresa la telefon nr. 0245.713.445; persoană 
de contact: executor fiscal, Toma Gheorghe. Anexat capturi foto - copii din Raportul de Evaluare cu privire la imobilul scos la vânzare. 
Publicație de vânzare în data de 03.11.2016.
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l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de secretar al comunei 
Brăneşti, judeţul Gorj. Concursul 
se organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
în data de 6 decembrie 2016, ora 
10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modi-
ficată şi completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de conducere 
vacante de şef serviciu- Serviciul 
Programare, Metodologie şi Moni-
torizare din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici, în data de 17 noiem-
brie 2016  la ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 08 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, conform 
O.U.G.45/2008. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49  din 
H.G.nr.611/2008, modificată şi 
completată de H.G.1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici 
www.anfp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-

rilor Publici şi la   nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de promovare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de şef serviciu- Serviciul 
Calitatea factorilor de mediu din 
cadrul Agenţiei Judeţene pentru 
Protecţ ia  Mediului  Argeş . 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici, în data de 06 decem-
brie 2016, ora 10.00- proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a-III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.143 din H.G. 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. nr.1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante  de secretar al comunei 
Orodel, judeţul Dolj. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
în data de 09 decembrie 2016, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modi-
f i c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.1173/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot 

obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante  de secretar al comunei 
Gogoşu, judeţul Dolj. Concursul 
se organizează la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
în data de 07 decembrie 2016, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modi-
f i c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.1173/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante de auditor, clasa I, grad 
profesional superior - Comparti-
mentul Audit intern din cadrul 
Primăriei oraşului Bocşa, judeţul 
Caraş-Severin. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenției Națio-
nale a Funcționarilor Publici, în 
data de 07 decembrie 2016, ora 
10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modi-
ficată şi completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-

rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
conducere vacante din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă al municipiului Bucureşti: 
-Şef serviciu- Serviciul control 
securitate şi sănătate în muncă; 
-Sef birou- Biroul legislaţie, 
contencios administrativ; -Şef 
birou- Biroul financiar contabili-
tate; -Şef birou- Biroul suprave-
ghere piata îndrumare angajatori 
şi angajaţi în domeniul S.S.M. 
Concursul se organizează la sediul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă al municipiului Bucureşti, 
în data de 07 decembrie 2016, ora 
10.00- proba scrisă. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea 
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49  din H.G. nr.611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l U.M. 02601 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de execuţie, astfel: -3 
posturi de muncitor calificat I 
(electrician întreţinere şi reparaţii) 
–şcoală  profesională în domeniu, 
curs de calificare în domeniu cu 
certificat de calificare, vechimea în 
specialitate cel puţin 9 ani; -1 post 
de muncitor calificat I (frigoteh-
nist) –şcoală  profesională în 
domeniu, curs de calificare în 
domeniu cu certificat de calificare, 
vechimea în specialitate cel puţin 9 
ani; -1 post muncitor calificat I 
(lăcătuş mecanic întreţinere şi 

reparaţii ) -şcoală profesională în 
domeniu, curs de calificare în 
domeniu cu certificat de calificare, 
vechimea în specialitate cel puţin 9 
ani; -1 post muncitor calificat III 
(instalator apă- canal) -şcoală  
profesională în domeniu, curs de 
calificare în domeniu cu certificat 
de calificare, vechimea în speciali-
tate cel puţin 3 ani; -1 post 
muncitor calificat IV (lăcătuş 
mecanic întreţinere şi reparaţii) 
-şcoală profesională în domeniu, 
curs de calificare în domeniu cu 
certificat de calificare, vechimea în 
specialitate cel puţin 6 luni. 
Probele concursului se vor desfă-
şura astfel: -25.11.2016, ora 09.00 
–proba scrisă;  -02.12.2016, ora 
0 9 . 0 0  – p r o b a  p r a c t i c ă ;  
-06.12.2016, ora 09.00 –interviul;  
-data limită de depunere a dosa-
relor- 18.11.2016, ora 13.00. Depu-
nerea dosarelor se vor face la 
sediul U.M. 02601 Bucureşti, Str. 
Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile orga-
nizatorice necesare, iar probele 
concursului se vor desfăşura în 
Şos. Panduri nr. 94, sector 5, Bucu-
reşti. Date de contact ale secretari-
atului: telefon: 021/410.40.40 
interior 1031.205.

l Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă cu 
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, 
nr. 20—22 sector 4, scoate la 
concurs, la sediul agenţiei, postul 
contractual vacant de consilier IA 
din cadrul ANOFM, Serviciul 
Control şi Recuperare Debite, 
conform H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţ i i le  generale 
prevăzute de art.3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei de conducere  vacantă: Pregă-
tire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de ştiințe economice; 
vechime minimă: 6 ani şi 6 luni  în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului. Programul 
c o n c u r s u l u i  c o n c u r s u l u i : 
25.11.2016 ora 10:00 – proba scrisa 

la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 
28.11.2016 ora 10:00 – interviul la 
sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă; 
Termenul limită de depunere a 
dosarelor de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
de art.6,  alin.(1) din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Detalii 
privind condiţiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt afişate la 
sediul şi pe site-ul instituţiei (www.
anofm.ro).

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.Nicolae 
Iorga, nr. 85, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical prin-
cipal generalist: 1 post, -asistent 
medical generalist:  1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  sc r i să  în  da ta  de 
25.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 28.11.2016, ora 
12.00; -proba practică în data de 
28.11.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: lic.sanitar cu 
echivalare PL/PL;  -vechime în 
muncă: minim 12 luni în speciali-
tate; -abilităţi/cunoştinţe operare 
PC-MS Office (Excel, Windows). 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
CRTS Constanţa, strada Nicolae 
Iorga, nr.85, Constanţa. Relaţii 
suplimentare la sediul: CRTS 
Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa, persoană de 
contact: ec.Peltecu Elena, telefon/
fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, durată nedeterminată. 
Numele funcţiei: -biolog (S) -Servi-
ciul de Management al calităţii 
serviciilor medicale -nr.posturi: un 
(1) post; -referent de specialitate 
gr.II -Serviciul de Management al 
calităţii serviciilor medicale -nr.
posturi: un (1) post; -economist 
gr.II -Serviciul de Management al 
calităţii serviciilor medicale -nr.
posturi: un (1) post; -operator gr.
III (M) -Serviciul de Management 
al calităţii serviciilor medicale -nr.
posturi :  două (2)  posturi . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-testarea psihologică în data de 25 
noiembrie 2016, ora 10.00, la 
sediul institutului; -proba scrisă în 
data de 05 decembrie 2016, ora 
10.00; -proba practică în data de 
08 decembrie 2016, ora 10.00; 
-termenul de depunere a dosa-
relor: 17 noiembrie 2016. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru funcţia de 
biolog (S): -diplomă de licenţă în 
specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului; -6 luni vechime 
în specialitate. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de referent de 
specialitate, gr.II (S): -diplomă de 
licenţă în specialitate; -concurs 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executare Silită - Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art. 
250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, facem cunoscut că în data de 14-11-16, ora 11:00:00, în 
Pitești, Bld. Republicii, nr. 118, corp B, etaj 4, camera 3, se vor 
vinde, prin licitație publică cu strigare, active aparținând 
debitorului: Voicescu Horatiu - Ovidiu din Bascov, bl. D2, sc. A, ap. 
1 jud. Argeș, după cum urmează: Denumire: Apartament în 
suprafață de 49 mp, compus din 2 camere, baie, hol, bucătărie și 
balcon. Nr. cad. 80058-C1-U3, CF 80058. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 93.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile pe care le doresc, ofertanții vor trebui să depună până în 
ziua de 11-11-16, ora 12:00, un plic sigilat, cu mențiunea: 
documente de participare la licitația din data respectivă, aferentă 
debitorului respectiv, care conține: cererea de participare, oferta 
de preț, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 
de pornire a licitației) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250, 
alin. (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Sarcinile care grevează bunurile sunt: ipotecă BCR SA. 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. Împotriva prezentului înscris, cei 
interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Relații suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, Pitești, B-dul. 
Republicii nr. 118, 0248.211511, int. 3351.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul colectare și executare silită persoane juridice. 
Dosar de executare nr. GEO31. Nr. 113286 din 25.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15.11.2016, ora 11.00, în 
localitatea Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, se vor vinde prin licitație publică (licitația I 
- a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Geonet Systems S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea  Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, județ Dâmbovița, cod de identificare 
fiscală  30683150: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil, 20%; Nivelă topcon digitală, 1 buc., 1141 
lei, 254 lei; GMS2, 1 buc., 2219 lei, 494 lei; Ploter HP Designjet,1 buc., 2973 lei, 662 lei; Copiator xerox 
Toshiba, 1 buc., 400 lei, 89 lei; LCD - monitor HNC CY 199, 1 buc., 103 lei, 23 lei; Total: 6836 lei, 1522 
lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în  
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada  
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanță judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P Dâmbovița, str. 
Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon 
numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Zanfir Maria. Data afișării: 03.11.2016.
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pentru ocuparea postului; -3 ani 6 
luni vechime în specialitate. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de economist, gr.II: 
-diplomă de licenţă în specialitate; 
-concurs  pentru ocuparea 
postului; -3 ani 6 luni vechime în 
specialitate. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de operator, gr.III: 
-diplomă de absolvire a învăţă-
mântului postliceal sau diplomă 
de bacalaureat; -6 luni vechime în 
activitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, 
persoană de contact: ref.Stroe 
Mihaela, telefon: 021.201.09.80, 
interior: 3055, e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucuresti, cu sediul în str. 
Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4, 
București, organizează concurs în 
vederea ocupării următoarelor 
funcții publice de executie 
vacante: -3 posturi de inspector de 
muncă, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul biroului 
Monitorizare Relații de Muncă; -1 
post de inspector  clasa I grad 
profesional superior din cadrul 
biroului Monitorizare Relații de 
Muncă. Condiții de participare: 
Condiții generale- art.54 din Legea 
nr.188/1999 republicată (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare: Condiţii specifice: 1.Pentru 
ocuparea posturilor de inspector 
de muncă, clasa I, grad profesi-
onal principal: -Studii de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în unul dintre dome-
niile fundamentale: științe ingine-
rești, științe agricole și silvice, 
știinţe juridice, știinţe economice 
sau în specializările: sociologie, 
psihologie, medicină, adminis-
traţie publică și științe politice; 
-Perfecționari (specializări): -; 
-Cunoștințe de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate și 
nivel): diploma/certificat/atestat 
operare PC/ECDL; -Vechime în 
specialitate necesară:-minim 5 ani; 
2.Pentru ocuparea postului de 
inspector de muncă, clasa I, grad 
profesional  superior: -Studii de 
specialitate: studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în unul 
dintre domeniile fundamentale: 
științe inginerești, științe agricole 
și silvice, știinţe juridice, știinţe 
economice sau în specializările: 
sociologie, psihologie, medicină, 
administraţie publică și științe 
politice; -Perfecționări (speciali-
zări): -; -Cunoștințe de operare /
programare pe calculator (necesi-
tate și nivel): diploma/certificat/
atestat  operare PC/ECDL; 
-Vechime în specialitate necesa-
ră:-minim 9 ani. Acte necesare 
pentru înscriere: -formularul de 
înscriere pus la dispoziție de I.T.M. 
București; -copia actului de identi-
tate; -copiile diplomelor de studii 
și a altor acte care să ateste efectu-
area unor specializări; -copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice (conform 
Ordinului ANFP nr.192/2013 
pentru aprobarea formatului stan-
dard al adeverinţei care atestă 
vechimea în muncă și vechimea în 
specialitatea studiilor); -cazierul 
judiciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate (adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice); 
-declaraţia pe propria răspundere 
sau adeverinţă care să ateste că nu 
a desfășurat activităţi de poliţie 
politică; -declaraţia pe propria 
răspundere că nu a fost destitu-
it(ă) dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani. Concursul constă 
în susținerea unei probe scrise în 
data de 05.12.2016 ora 10.30, 
interviul în data de 07.12.2016 ora 
10.30. Copiile de pe actele nece-
sare înscrierii se vor prezenta 
însoţite de documentele  originale 
sau în copii legalizate. Dosarele se 
v o r  d e p u n e  î n  p e r i o a d a 
03.11.2016-22.11.2016 inclusiv, 
perioada de selecţie a dosarelor 
este 23-29.11.2016. Relaţii supli-
mentare la tel.: 021.331.18.03.

l Primăria Municipiului Târnă-
veni anunţă concurs pentru 
ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului: 1.Consilier, clasa I, 

gradul profesional debutant din 
cadrul Serviciului Buget Contabi-
litate; 2.Inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent din cadrul 
Serviciului Impozite și Taxe; 3.
Consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional superior din cadrul 
Compartimentului Urmărire 
Creanţe; 4.Consilier, clasa I, 
gradul profesional superior din 
cadrul Compartiment Investiţii; 
5.Consilier, clasa I, gradul profesi-
onal superior din cadrul Compar-
timent Achiziţii Publice; 6.
Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal debutant din cadrul Compar-
timent Transport Public Local; 7.
Consilier, clasa I, gradul profesi-
onal superior din cadrul Compar-
timentului de Specialitate pentru 
Proiecte cu Finanţare Internaţio-
nală; 8.Consilier, clasa I, gradul 
profesional superior din cadrul 
Compartimentului Informatică; 
9.Consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional principal din cadrul 
Compartimentului Centrul de 
Informare pentru Cetăţeni; 10.
Poliţist local, clasa III, gradul 
profesional superior din cadrul 
Serviciului Ordine și Liniște 
Publică și Paza Bunurilor -Poliţia 
Locală; 11.Poliţist local, clasa III, 
gradul profesional asistent din 
cadrul Serviciului Ordine și 
Liniște Publică și Paza Bunurilor 
-Poliţia Locală. Condiţii de parti-
cipare la concurs: Condiţii gene-
rale: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2). Condiţii specifice: 1.
Consilier, clasa I, gradul profesi-
onal debutant din cadrul Servi-
ciului Buget Contabilitate: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinţe economice; -fără 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului; 
-cunoștinţe operare pe calculator: 
nivel solicitat nivel de bază; 2.
Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal asistent din cadrul Servi-
ciului Impozite și Taxe: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţe econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-cunoștinţe operare pe calculator: 
nivel solicitat nivel de bază; 3.
Consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional superior din cadrul 
Compartimentului Urmărire 
Creanţe: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul  ș t i inţe  juridice ; 
-vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani; -cunoș-
tinţe operare pe calculator: nivel 
solicitat nivel de bază; 4.Consilier, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior din cadrul Compartimentului 
Investiţii: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani; -cunoș-
tinţe operare pe calculator: nivel 
solicitat nivel de bază; 5.Consilier, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior din cadrul Compartiment 
Achiziţii Publice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani; 
-cunoștinţe operare pe calculator: 
nivel solicitat nivel de bază; 6.
Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal debutant din cadrul Compar-
timent Transport Public Local: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -fără vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului; -cunoștinţe 
operare pe calculator: nivel soli-
citat nivel de bază; 7.Consilier, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior din cadrul Compartimentului 
de Specialitate pentru Proiecte cu 
Finanţare Internaţională: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţe ingine-
rești; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani; 
-cunoștinţe operare pe calculator: 
nivel solicitat nivel de bază; 8.
Consilier, clasa I, gradul profesi-
onal superior din cadrul Compar-
timentului Informatică: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul informatică, 
inginerie calculatoare și tehno-
logia informaţiei; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 9 ani; 9.Consilier 
juridic, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul Comparti-
mentului Centrul de Informare 
pentru Cetăţeni: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţe juridice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 

publice: minimum 5 ani; -cunoș-
tinţe operare pe calculator: nivel 
solicitat nivel de bază; 10.Poliţist 
local, clasa III, gradul profesional 
superior din cadrul Serviciului 
Ordine și Liniște Publică și Paza 
Bunurilor: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 9 ani; -aptitudini 
fizice (rezistenţă, efort), barem 
minimal; -postul presupune efec-
tuarea de deplasări în teren; 
-disponibilitate pentru lucrul 
peste program și în condiţii de 
stres; 11.Poliţist local, clasa III, 
gradul profesional asistent din 
cadrul Serviciului Ordine și 
Liniște Publică și Paza Bunurilor: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 6 luni; 
-aptitudini fizice (rezistenţă, 
efort), barem minimal; -postul 
presupune efectuarea de deplasări 
în teren; -disponibilitate pentru 
lucrul peste program și în condiţii 
de stres. Data de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă: 
05.12.2016, ora 10.00; -proba 
fizică: 07.12.2016, ora 10.00 
(numai pentru posturile de poliţist 
local); -interviul: 09.12.2016, ora 
12.00. Dosarul de concurs se 
depune de către candidaţi în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Locul de desfășurare a 
concursului: sediul instituţiei, 
municipiul Târnăveni, strada 
Piaţa Primăriei, nr.7. Depunerea 
dosarului, relaţii suplimentare și 
formularul de înscriere la camera 
nr.26 -Serviciul Organizare Salari-
zare Resurse Umane, persoană de 
contact: d-na Macarie Viorica, 
telefon: 0265.443.400.

CITAȚII  
l Pârâtul Lincan Marcel este citat 
în Dosarul nr. 1602/329/2016 la 
Judecătoria Turnu Măgurele în 
proces de divorţ cu reclamanta 
Lincan Florina, la data de 22 
noiembrie 2016, ora 8,30.

l Se citează numita Copcă 
Liliana, cu ultimul domiciliu în 
Com.Călărași, Jud.Dolj, să se 
prezinte la Judecătoria Craiova în 
data de 12.01.2017, ora 8.30, 
având calitatea de pârâtă în 
dosarul nr. 13367/215/2016.

l Numitul Drăghia Florentin 
Georgian cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Giurgiu, str. 
Tineretului, bl. 201, sc. B, et.2, ap. 
29, judeţul Giurgiu este citat în 
calitate de pârât la Judecătoria 
Sector 1 București în dosar nr. 
35669/299/2016 pe data de 
17.11.2016, ora 12,00, cam 323 în 
proces cu II Lazăr Petrișor în cali-
tate de reclamant.

l Vlad Adriana, cu ultimul domi-

ciliu cunoscut în loc. Gh. Lazăr, 
jud. Ialomiţa, este chemată la 
Judecătoria Slobozia, b-dul 
Cosminului, nr. 12, jud. Ialomiţa, 
în dosar 2433/312/2016, cu termen 
de judecată la data de 13.12.2016, 
în calitate de pârâtă, în proces cu 
Vlad Marian, pentru divorţ.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului – 
Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Stoica Elena – Claudia, 
domiciliată în sat Buda, com. 
Budești, jud. Vâlcea în calitate de 
intimat în dosarul civil nr. 
2651/9/2016 cu termen de judecată 
în data de 04.11.2016, având ca 
obiect înlocuirea măsurii de 
protecție de la D.G.A.S.P.C. 
Vâlcea – „Centrul Rezidențial de 
Recuperare a Tinerilor cu Afec-
țiuni Neuropsihice Băbeni” la 
D.G.A.S.P.C. Vâlcea – Centrul de 
Plasament „Andreea” Rm. Vâlcea, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Weinberger Jolan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Sighe-
tu-Marmaţiei, P-ţa Elisabeta (P-ţa 
Libertăţii), nr. 11, jud. Maramu-
reș,este chemată în judecată, la 
Tribunalul Maramures, în calitate 
de intimată în Dosarul nr. 
2096/307/2015 pentru declararea 
morţii prezumate, în proces cu 
Federaţia Comunităţilor Evreiești 
Din România - Cultul Mozaic, 
pentru terenul de judecată fixat la 
data 10.11.2016.

l Gluck Maria, Gluck Lupu - cu 
ultimul domiciliu în Ieud, Gluck 
Mingye - cu ultimul domiciliu în 
Glod, Gluck Laje - cu ultimul 
domiciliu în Botiza si Gluck Eizik 
cu ultimul domiciliu în Bistra, jud. 
Maramureș, sunt chemati în jude-
cată, la Tribunalul Maramures, în 
calitate de intimati în Dosarul nr. 
67/224/2016 pentru declararea 
morţii prezumate, în proces cu 
Federaţia Comunităţilor Evreiești 
Din România - Cultul Mozaic, 
pentru termenul de judecată fixat 
la data 17.11.2016.

l Vizel Mendel și Fogel Chaya, cu 
ultimul domiciliu in Rozavlea, jud. 
Maramures, sunt chemati în jude-
cată, la Tribunalul Maramures, în 
calitate de intimati în Dosarul nr. 
81/224/2016 pentru declararea 
morţii prezumate, în proces cu 
Federaţia Comunităţilor Evreiești 
Din România - Cultul Mozaic, 
pentru termenul de judecată fixat 
la data 09.11.2016.

l Klein Regina cu ultimul domi-
ciliu in Leordina, jud. Maramures, 
este chemata în judecată, la Tribu-
nalul Maramures, în calitate de 
i n t i m a t a  î n  D o s a r u l  n r. 
202/336/2016 pentru declararea 
morţii prezumate, în proces cu 
Federaţia Comunităţilor Evreiești 
Din România - Cultul Mozaic, 
pentru termenul de judecată fixat 
la data 10.11.2016.

l Davidovics Rise, Dicker Mendel 
si Lipan Hermina cu ultimul 
domiciliu în  Sighetu-Marmației, 
str. Căprioarei, nr. 30, jud. Mara-
mureș, sunt chemaţi în judecată, 
la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, 
în calitate de intimaţi în Dosarul 
nr. 1043/307/2016pentru decla-
rarea morţii prezumate, în proces 
cu Federaţia Comunităţilor Evre-
iești Din România - Cultul 
Mozaic, pentru termenul de jude-
cată din 15.11.2016. Cine cunoaște 
date despre intimaţi este rugat să 
le aducă la cunoștinţă instanţei.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 137A. Nr. 
7584/25.10.2016. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data 
de 17.11.2016, privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - 
Tractor agricol New Holland TM 190, seria ACM 198479, 1 buc., 
preț de evaluare/ de pornire al licitației 80.390 lei/ 60.293 lei, 
exclusiv TVA; - Plug reversibil Lemken 4, 1 buc., preț de evaluare/ 
de pornire al licitației 5.470 lei/ 4.103 lei, exclusiv TVA; - 
Cultivator Kongskilde, 1 buc., preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 3.434 lei/ 2.576 lei, exclusiv TVA; - Cultivator Major 2.6 
M, 1 buc., preț de evaluare/ de pornire al licitației 2.305 lei/ 1.729 
lei, exclusiv TVA; - Utilaj Glorie, 1 buc., preț de evaluare/ de 
pornire al licitației 31.210 lei/ 23.408 lei, exclusiv TVA; - Mașină 
curățat semințe (selector), 1 buc., preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 1.330 lei/ 998 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 
7580/25.10.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
Primăria Baba Ana și pe site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.251671, 
persoană de contact Romeo Costache. Data afișării: 03.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova . Serviciul 
Fiscal Orășenesc Slănic . Biroul Colectare Executare Silită. S.F.O. 
Slănic anunță organizarea licitației la sediul din strada 23 August, 
nr. 13, oraș Slănic, jud. Prahova, privind vânzarea: - Teren 
intravilan, categoria curți - construcții, 534 mp, format din două 
trupuri: suprafață de 448 mp și suprafață de 86 mp, clădire - grajd 
din lemn, suprafață de 24,60 mp și cotă indiviză de 1/3 mp din 
teren curte acces, situate în comuna Vărbilău, sat Livadea, nr. 
134, jud. Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 9550 lei, 
exclusiv TVA, în data de 23.11.2016, ora 10.00. Anunțul nr. 14622 
din 02.11.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie 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, persoană de 
contact: Buzea Radu. Data afișării: 03.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Admi-
nistrare Fiscală. Direcția Ge-
nerală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publi-
ce Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Erată. 
Licitația din data de 24.11. 
2016, privind dosarul de 
executare nr. 01 al debitoarei 
Pana Andreea Catalina, se 
anulează din cauza unor erori 
din continuț.
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l Se citeaza Teocrimar SRL, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Glina, 
Str. DN CB, nr.45, judetul Ilfov, 
inregistrat la Reg. Com. prin J23 
/1937 /2015, CUI: 33391894 in data 
de 03.11.2016, ora 08:30, la Judeca-
toria Cornetu, comuna Cornetu, in 
calitate de debitor, in proces cu Maty 
Express SRL, in calitate de creditor, 
in dosarul nr. 7552/1748/2016, avand 
ca obiect pretentii.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ - terito-
rială Albeşti din judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
Sector Cadastral nr. 1 începând cu 
data de 08.11.2016, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Albeşti din sat Albeşti, com. 
Albeşti, conform art. 14, alin. (1) şi 
(2) din Legea Cadastrului şi a 
Publicităţii Imobiliare nr. 7 / 1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l Judecătoria Iaşi ,  dosar 
nr.30445/245/2014, pentru aceste 
motive în numele legii hotărăşte: 
admite acțiunea formulată de 
reclamanta Munteanu Andreea 
com. Tomeşti, la fam. Alexandru 
Mariana, bl.3 ISCIP, et.3, ap.34 în 
contradictor iu  cu  pârâtul 
Munteanu Adrian Paul cu domici-
liul legal în com. Tomeşti, sat 
Chicerea, jud.Iaşi. Dispune desfa-
cerea căsătoriei părților încheiată la 
data de 21.09.2008 şi înregistrată în 
registrul de stare civilă al Primăriei 
Tomeşti sub nr.87 din aceeaşi dată, 
din culpa exclusivă a pârâtului. 
Dispune revenirea reclamantei la 
numele avut anterior căsătoriei, 
acela de “Alexandru”. Dispune 
exercitarea în comun a autorității 
părinteşti în privința minorului 
Munteanu Andrei Alexandru, 
născut la data de 03.12.2012 şi 
stabileşte locuința minorului la 
domiciliul mamei, în Tomeşti. 
Obligă pârâtul la plata unei pensii 
de întreținere lunare în favoarea 
minorului în cuantum de 186 euro 

lunar, în echivalent lei la data plății, 
de la data introducerii cererii 
(22.08.2014) şi până la majoratul 
copilului. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care, calea de atac urmând a fi 
depusă la Judecătoria Iaşi, sub 
sancțiunea anulării. Pronunțată în 
şedința publică astăzi, 25.04.2016.

SOMAȚII  
l Prezenta somatie este emisa in 
temeiul art. 130 din Decretul-Lege 
nr. 115/1938 astfel cum s-a dispus 
prin incheierea de sedinta din data 
de 26 octombrie 2016, cu privire la 
cererea inregitrata pe rolul Judeca-
toriei Ineu in data de 17.08.2016, in 
dosarul nr. 1244/246/2016, formu-
late de pententii Dan Daniel si Dan 
Daniela Flavia, ambii domiciliati in 
Ineu, Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 
28, jud. Arad, pentru uzucapiune. 
Petentii sustin ca au folosit imobilul 
in cota de 1/1 parti, in devalmasie, 
respective in comunitate legala de 
bunuri, asupra imobilului inscris in 
CF 307350 Ineu (cu nr vechi 5692). 
Identificat prin nr top 1938-1951. 
1957-1969. 1983-1984 a.2.b.3.443 
teren intravilan in suprafata de 1458 
mp, imobil aupra caruia figureaza 
inscris ca proprietar tabular 
Muntean Gheorghe sub B1 din CF 
307350 Ineu. Petentii au solicitat sa 
se dispuna inscrierea dreptului lor 
de proprietate, in cartea funciara 
asupra imobilului mentionat. De 
asemenea sustin ca folosesc imobilul 
prin jonctiunea posesiilor cu antece-
sorii acesteia, in mod pasnic, public, 
continuu si sub nume de proprietar, 
fara ca alte personae sa faca acte 
deposedare sau tulburare, peste 20 
de ani de la data intrarii in posesia 
asupra terenului. Prezenta somatie 
se afiseaza timp de o luna la sediul 
Judecatoriei Inei su la sediul prima-
riei orasului Ineu in raza caruia se 
afla imobilul si se publica intr-un 
ziar de larga raspandire, respectiv 
de circulatie nationala, timp in care 
tori cei interesati au posibilitatea sa 
depuna DE INDATA opozitie la 
Judecatoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii peten-
tului cu privire la constatarea drep-
tului sau de proprietate. 

LICITAȚII  
l Agenţia Naţională De Îmbuna-
tăţiri Funciare, Filiala Teritoriala 
Someş-Criş, cu sediul în loc. 
Nojorid, nr.141/D, jud. Bihor, orga-
nizează licitaţie de vânzare pentru 
autoturism ARO-D-243, in data de 
09.11.2016 ora 10.00. În caz de 
neadjudecare, următoarele date 
pentru desfăşurarea licitaţiei sunt: 
16.11.2016, ora 10, respectiv 
23.11.2016, ora 10.00, la sediul 
Agenţia Naţională De Îmbunătăţiri 
Funciare, Filiala Teritoriala Someş-
Criş, loc.Nojorid, nr. 141/D, jud. 
Bihor. Cota de cheltuieli de partici-
pare este de 1% din valoarea 
bunului supus licitaţiei. Documen-
tele de participare la licitaţie, 
precum si alte informaţii legate de 
aceasta se pot obţine la sediul 
A.N.I.F. Filiala Teritoriala Somes- 
Cris, in localitatea Nojorid, nr. 
141/D, jud.Bihor, sau la tel.: 
0259.417.509, fax: 0259.416.061.     

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 8119/111/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea Bater Prod S.R.L., 
J05/996/1994, CUI: RO5344030 
scoate la vânzare prin licitație 
publică Autoturism marca Dacia, 
tipul 1310 L – preț 350,00 lei şi 

Autoutilitară marca FIAT, tipul 
Doblo – preț 7.280,00  lei. Licitația 
va avea loc în data de 11.11.2016 
ora 12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația 
se va relua în data de 18.11.2016, 
25.11.2016, 02.12.2016 respectiv 
09.12.2016 la aceeaşi oră şi adresă. 
Participanți vor trebui să achizițio-
neze un caiet de sarcini în valoare 
de 250 lei ce va cuprinde şi regula-
mentul de vânzare. Cererea de 
participare la licitație se depune la 
sediul lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu cel 
puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Informații suplimentare se 
pot obține de la lichidator: Tel: 
0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 07.11.2016 ora 12.00 prin lici-
taţie publică in bloc a bunurilor 
(foreza electrica, parapet interior, 
mai compactor, podet trecere) 
apartinand Vioboris Prest SRL la 
pretul de inventar redus cu 50% cu 
un discount pentru vanzarea 
fortata de 30% de 23.013,61 lei fara 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 

la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
14.11.2016, respectiv 21.11.2016 la 
aceeasi ora la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.
    
l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 07.11.2016 ora 14.00 prin lici-
taţie publică in bloc a bunurilor 
(placa compactoare,aparat 
preparat cafea,aparat sudura 
Telwin, stocuri bauturi, autoturism 
Citroen Jumper-lipsa motor si cutie 
viteza,smart tv led Panasonic) 
apartinand Epo Construct SRL la 
pretul de inventar redus cu 50% si 
cu un discount pentru vanzarea 
fortata de 30% de 17.551,43 lei fara 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
14.11.2016, respectiv 21.11.2016 la 
aceeasi ora la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.”

l Subscrisa Via Insolv SPRL 

scoate la vânzare incepand cu data 
de 07.11.2016, ora 15.00 prin lici-
taţie publică stoc marfa materiale 
de constructii, sanitare la preţul de 
inventar redus cu 50% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30% apartinand Clarex Impex 
SRL. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 
vânzarile vor fi reluate în zilele de 
14.11.2016, respectiv 21.11.2016 la 
aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 07.11.2016, ora 13.00 prin lici-
taţie publică proprietate imobiliara 
(teren-3779mp si C1 si C2) situate 
in com Gura Vitioarei, sat Bughea 
de Jos, tarla 3, parcela F144, jud. 
Prahova la pretul de evaluare redus 
cu 50% (55.199,00 lei fara TVA) 
apartinand Floreal Construct SRL 
SRL. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjudecării 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Nr. înregistrare operator de date cu caracter 
personal - 759. Dosar de executare: 10. Proces verbal sechestru 5546/02.02.2011. Reluarea licitației a III - a. Nr. 17740/27.10.2016. 
Publicație în data de 03.11.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (1), 
alin. (2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut 
că în ziua de 17, luna noiembrie, anul 2016, ora 11.30, la sediul S.F.O. Găești, din localitatea Găești, str. Cuza Vodă, bl. 30, parter, județul 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III – a, se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile indisponibilizate cu 
procesul verbal de sechestru nr. 5546/02.02.2011), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Optim Trans SA, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală nr. 935256: Imobil: 
obiectivul „ Stație de Reparații și Întreținere”, curți construcții și teren intravilan, în suprafață totală de 20.625 mp, cu nr. cadastral 1505, 
cu deschidere la stradă 132,93 ml x 155,16 ml, situat în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, pe care se află 
construcțiile: C1 - atelier tapițerie, C2 - atelier vulcanizare, C3 - spălătorie auto, C4 - rampa, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, 
C8 - cantină, C9 - bazin decantor, C10 - șopron, C11 - stație alimentare carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ (cu 
regim de înălțime P+1, suprafață, Ac = 207 mp, Ad = 414 mp, Au = 331mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 - 
bazin apă, C18 - magazie, C19 - magazie, C20 - magazie, C21 - magazie, C22 - magazie magazie stație, C23 - stație întreținere și 
reparații, C24 - stație compresoare. Construcțiile C4, C9, C10, C15, C17, nu au aport la valoarea de piață, întrucât nu au sistemul 
constructiv al unei clădiri, (mențiuni ale evaluatorului). Prețul de pornire al licitației a III - a este de 673.783 lei (exclusiv TVA) și reprezintă 
valoarea stabilită în Raportul de Evaluare nr. 38280/19.03.2015, adică 1.347.566 lei ( exclusiv TVA), diminuată cu 50% compus din: a). 
pentru terenul intravilan curți construcții, în suprafață de 20.625 mp pe care se află construcțiile, valoarea de vânzare este de 183.294 lei 
(exclusiv TVA); b). pentru construcțiile situate pe terenul mai sus menționat, valoarea de vânzare este de 490.489 lei (exclusiv TVA). Cota 
de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind 
Codul Fiscal este de 20%, (scutit de TVA) în temeiul art. 292, alineat (2), litera f, din Legea 227/2015. Bunurile se vând fără TVA. Regimul 
juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA; temei legal: certificat de atestare a dreptului de proprietate seria 
MO9 Nr. 0131/21.07.1994, emis de Ministerului Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Dâmbovița, cu nr. cadastral 1505, Carte Funciară nr. 70509. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele sarcini: Creditor, Sarcini; 1. A.J.F.P. Dâmbovița, P.V. Sechestru Nr. 5546/02.02.2011; 2. Romania Internațional Bank SA, 
Sucursala Pitești, Ipotecă extras de Carte Funciară 6036/08.02.2011; capitol B, Partea II. Alte detalii tehnice și de informare, în Raportul 
de Evaluare nr. 38280/19.03.2015, care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
scoase la vânzare prin licitație publică, 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, virați în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița, CUI 15913418, deschis la 
Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 
că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Prețul de pornire al 
licitației, este prețul de evaluare pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50% pentru următoarele licitații. Licitația 
începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui 
singur ofertant la licitație, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Adjudecarea se 
face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în care nici la a treia 
licitație nu se vinde bunul, se organizează o nouă licitație, (a IV - a). În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar 
dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, (cu respectarea dispozițiilor art. 250, alin. (14) din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 1660, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în materia vânzării cerința că prețul să fie serios). Luând în 
considerație principiile de interpretare a legii fiscale, prevăzute la art. 13 din Codul de procedură fiscală și coroborând dispozițiile acestui 
act normativ cu cele ale Codului civil, după cea de a III - a licitație, Comisia de licitație poate decide ca bunul să fie vândut la cel mai mare 
preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, dar nu mai puțin de 10% din prețul de pornire al licitației, 
respectiv taxa de participare la licitație, (precizări făcute de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu adresa nr. A-VAD 
915/12.09.2016). În termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare, 
participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari; în caz de adjudecare, taxa se reține în contul 
prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea procesului verbal 
de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea 
cheltuielilor de executare silită. 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 prevedrile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la numărul de telefon 
0245.713.445; persoană de contact: executor fiscal, Toma Gheorghe. Anexat capturi foto - copii din Raportul de Evaluare nr. 
38280/19.03.2015, cu privire la imobilul scos la vânzare. Data publicării: 03.11.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executare Silită - Persoane Fizice. În temeiul prevederilor art. 
250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, facem cunoscut că în data de 15-11-16, ora 11:00:00, în 
Pitești, Bld. Republicii, nr.118, corp B, etaj 4, camera 3, se vor 
vinde, prin licitație publică cu strigare, active aparținând 
debitorului: BNP Vlad Mihaela, din Pitești, Bld. Eroilor, nr. 13, jud. 
Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren extravilan în 
suprafață de 510 mp, situat în comuna Moșoaia, jud. Argeș, 
provenit din dezmembrarea tarlalei nr. 8, parcela 131, împreună 
cu cota indiviză de 1/19 din drumul de servitute de 1528 mp, nr. 
cad. 3059/1, CF 80972. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.100 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
pe care le doresc, ofertanții vor trebui să depună până în ziua de 
14-11-16, ora 12:00, un plic sigilat, cu mențiunea: documente de 
participare la licitația din data respectivă, aferentă debitorului 
respectiv, care conține: cererea de participare, oferta de preț, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250, 
alin. (7) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Menționăm că 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. Împotriva prezentului înscris, cei 
interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Relații suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, Pitești, B-dul. 
Republicii nr. 118, 0248.211511, int. 3341.
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vânzarile vor fi reluate în zilele de 
14.11.2016, respectiv 24.11.2016 la 
aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 07.11.2016, ora 15.00 prin lici-
taţie publică bun imobil (teren 
intravilan) in suprafata de 792,09 
mp situat in Tuzla, str. Morii, nr. 5 
A, jud. Constanta - pret de evaluare 
52.941 lei fara TVA, bun imobil 
(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21, jud. Prahova - 
spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp - pret de evaluare de 
529.350 lei fara TVA, bun imobil 
(garsoniera) Plopeni, str. Democra-
tiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, 
jud. Prahova - pret de evaluare 
101.667 lei fara TVA apartinand 
Prunus Forest SRL. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la administratorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 14.11.2016, 
respectiv 21.11.2016 la aceeasi ora 
la sediul administratorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.

l SC Elbama Star SRL prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Concasor girator, 
Wolla Liebherr + cupa. fr. 5 mc, 
rezervor mot 9000 mc, excavator 
Volvo 390 + accesorii, instalatie 
semimobila de sortare, statie sortare 

agr. min + snec, statie sortare agr.
min, Semiremorca, Trailer Lintrai-
llers, autotractor Man 4 x 2 si 
Dumper Moxi. Aceste bunuri mobile 
sunt identificate in Raportul de 
evaluare intocmit de evaluator 
Ciocoiu Petre si incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 
30.08.2016, care a stabilit vanzarea in 
bloc a acestor bunuri. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit in 
raportul de evaluare, respectiv pretul 
de 697.489 lei fara TVA. Licitatia va 
avea loc pe data de: 10.11.2016, 
17.11.2016, 24.11.2016 si 29.11.2016, 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: Sediu admi-
nistrativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, 
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 lei. 
Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si 
din spatiile comune. Prêt/birou 
incepand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441lei; Mijloace de 
transport : Autoutilitara 10215 FA 
31 la pretul de 7.210 lei; Autoutili-
tara Dacia 1307 la pretul de 1.540 
lei; Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 
electrice si electronice, la pretul de 
5.900 lei; Birotica si calculatoare la 
pretul de 8.267 lei; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri 
la pretul de 460 lei; Stoc de 

magazie, la pretul de 155.209 lei; 
Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile nu 
contin TVA Licitatiile se organi-
zeaza saptamanal, in fiecare zi de 
joi. Alte informatii: Licitatiile se 
organizeaza la biroul lichidatorului 
din Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et 
VI. Caietele de sarcini  se pot ridica 
de la lichidatorului, contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia de participare la licitatie 
de 10% din valoarea de pornire 
trebuie achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei licitatiei. Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu, 
n r . 3 ,  j u d . T e l e o r m a n , 
tel.0247/312.333, fax 0247/315.790, 
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 15.11.2016, ora 11.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul Direc-
ţiei Silvice Teleorman, Alexandria, 
str.Mihăiţă Filipescu, nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică 
cu strigare pentru vânzarea masei 
lemnoase fasonate, provenită din 
pădurile statului. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de vânzare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 
10.11.2016, ora 10.00. Data şi ora 
limită până la care se poate depune 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscriere la licitaţie: 09.11.2016, ora 
12.00. Lista loturilor de masă 
lemnoasă fasonată, preţurile de 
pornire şi pasul de licitare sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 

pe stie-ul www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie: 215.21mc, din 
care pe sortimente: -lemn pentru 
cherestea: 80.0mc; lemn rotund 
div. tari pentru industrializare: 
135.21mc şi respectiv pe specii şi 
grupe de specii: stejar: 4mc; cer: 
95.21mc; garnita: 18mc; frasin: 
15mc; plop: 21mc, diverse tari: 
5mc; diverse moi: 57mc. Masa 
lemnoasă oferită la vânzare 
provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului şi nu 
este certificat în sistemul Forest 
Stewartship Council (FSC). Mate-
rialele lemnoase fasonate rămase 
neadjudecate dupa încheierea lici-
taţiei, se pot adjudeca prin nego-
ciere, în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament 
şi de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licita-
ţ ie i  începând cu  data  de 
03.11.2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiei: neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate în termenul 
maximum 10 zile lucrătoare, 
stabilit prin caietul de sarcini, din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se 
restituie operatorului economic în 
următoarele situaţii: a)Nu a fost 
încheiat contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operato-
rului economic. b)Nu a constituit 
garanţia de bună execuţie la data 
încheierii contractului. c)Îşi retrage 
oferta în perioada de valabilitate a 

acesteia. d)A fost încheiat în 
termen contractul de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase, 
iar valoarea garanţiei, cu acordul 
părţilor, se foloseste la constituirea 
cauţiunii prevăzute de art.66 alin.
(1) din Legea nr.46/2008- Codul 
Silvic, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru 
constituirea garanţiei de bună 
execuţie şi/sau pentru plata contra-
valorii masei lemnoase contractate. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare, vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei: Direcţia Silvică 
Tele- orman, persoana de contact 
i n g . I o n e s c u  D i m i t r i e , 
tel.0726.175.233.

PIERDERI  
l Persoana fizica, pierdut 
lugitimatie, canet student pe 
numele Aionitoaie Raluca 
Maria. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de Imatri-
culare pt autoturism Ford nr. 
AR 03 LYY.Il declar nul.

l Pierdut Legitimatie avocat 
emisa de Baroul Bucuresti, pe 
numele Soricica Ion. O declar 
nula.

l Pierdut legitimaţie student 
emisă de Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de 
Matematică şi Informatică, 
pe numele Oancea Miruna 
Stefania. O declar nulă.

l SC Ecliptic WEB SRL, 
C U I :  R O 3 2 3 8 3 3 2 0 , 
J40/13030/2013, pierdut ştam-
pila societăţii cu inscripţia 
„Ecliptic WEB SRL”. O 

declar nulă începând cu data de 
01.11.2016 (data pierderii).

l S.C. Chimenerg Nova 2004 
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. 
Doamna Oltea nr.12, sector 2, 
C.U.I. 16383514, J40/7010/2004, 
declară pierdut (nul) certificat de 
înregistrare seria B nr. 0313455.

l  C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.1868/22.01.2008 pentru activitati 
desfasurate la sediul profesional I.I 
al Kovacs D Domokos sat: Darjiu 
nr.365 f19/554/2008 CUI: 23769586 
pe care il declar nul.

DECESE

ANUNȚURI




