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OFERTE SERVICIU
l SC Transparent Design  SRL 
angajeaza operator CNC, personal 
calificat si necalificat pentru 
fabrica prelucrare geam, sofer 
profesionist categoria B si C. Mail: 
office@tranparent design.ro. 
0721336557.  

l Cover Grup Construct caută 
urgent coleg responsabil și serios, 
cu sau fara experienta, pentru 
montaj sisteme de acoperis in 
Bucuresti-Ilfov. Oferim instruire, 
salariu atractiv si contract de 
munca. 0752219000. 

l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca–Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail: job.drivers@ 
intercargo-scandinavia.dk

l Școala Gimnazială „Ion Grigo-
roiu” Lelești, cu sediul în locali-
tatea Lelești ,  judeţul Gorj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -Numele 
funcţiei: secretar instituție unitate 
de învățământ II, S, 0,50 normă; 
-Numele funcţiei, Număr posturi: 
0 ,50  normă,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.09.2017, ora 14.00; 

-Proba interviu în data de 
29.09.2017, ora 14.00; -Proba prac-
tică în data de 27.09.2017, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-vechime: 6 ani vechime în muncă; 
-studii superioare în domeniul 
juridic/ economic/informatic. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Ion Grigoroiu” 
Lelești. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale „Ion 
Grigoroiu” Lelești, persoană de 
contact: Sichitiu Aura Maria, 
telefon:  0766.469.307,  fax: 
0253.278.415, e-mail: scoala_
lelesti@yahoo.com

l Primăria Comunei Pietroasa, cu 
sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr.109, județul Timiș, 
CIF: 4483838, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: -șofer microbuz: 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa, astfel: -Proba 
scrisă în data de 2 octombrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 6 octombrie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii medii 

liceale; -vechime minim 2 ani în 
specialitatea șofer; -posesor al unui 
permis de conducere valabil, care 
să cuprindă categoria D. Candi-
dații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în perioada 
11.09.2017-22.09.2017, la sediul 
Primăriei Comunei Pietroasa. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Pietroasa, 
persoană de contact: Hriscu 
Adriana -secretar UAT, telefon: 
0256.334.780, fax: 0256.334.608, 
e-mail: cpietroasa@yahoo.com

l Primăria Comunei Holboca, cu 
sediul în localitatea Holboca, str.
Principală, nr.40, judeţul Iași, orga-
nizează concurs, potrivit HG 
286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual vacant, după cum 
urmează: -muncitor calificat 
(compartiment servicii publice). 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 02 octom-
brie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 03 octombrie 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii; -vechime în 
muncă: minimum 1 an. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Holboca. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Holboca, 

persoană de contact: inspector 
P o p a r c e a  E l e n a ,  t e l e f o n : 
0232 .298 .270  / in t .18 ,  fax : 
0232.298.499, e-mail: primariahol-
boca@yahoo.com.

l Primăria Comunei Holboca, cu 
sediul în localitatea Holboca, str.
Principală, nr.40, judeţul Iași, orga-
nizează concurs, potrivit HG 
286/2011, pentru ocuparea postului 
contractual vacant, după cum 
urmează:  -consi l ier  juridic 
(compartiment implementare 
proiecte). Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
02 octombrie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 03 
octombrie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
juridice; -cunoștinţe sisteme 
operare PC; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Holboca. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Holboca, persoană de 
contact: inspector Poparcea Elena, 
telefon: 0232.298.270/ int.18, fax: 
0232.298.499, e-mail: primariahol-
boca@yahoo.com

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice, cu sediul în localitatea Sebeș, 
str.Peneș Curcanu, nr.17, judeţul 
Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -Îngrijitoare, 
număr posturi= 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.09.2017, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
26.09.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Studii -minim 8 clase; 
-Vechime -nu necesită vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 15.09.2017, ora 13.00, la sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-

nice Sebeș. Relaţii suplimentare la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Sebeș, persoană de 
contact: Bumbu Nicoleta, telefon: 
0258.734.999, fax: 0258.731.772, 
e-mail: cpv_sebes.alba@yahoo.com 

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr.5, cu sediul în localitatea 
Bârlad, str. M.Kogălniceanu, nr.7, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Administrator 
de patrimoniu: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 30.09.2017, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 
05.10.2017, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 05.10.2017, ora 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. 

Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 934CF/ 2017. Nr. 

330177 din 05.09.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data 05 Septembrie 2017. 

În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările 

și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 21 Septembrie 2017, ora 10.00, la sediul 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 14, et. 

1, cam. 402, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitatie publică urmatoarele bunuri imobile, 

proprietatea debitorului CIOCHINARU CONSTANTIN I.I., cu sediul în localitatea Păltinișu, com 

Perieți, jud. Ialomita, CUI 20638764. Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica 

drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, 

exclusiv TVA. Preț diminuat cu 25%, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Teren intravilan în 

suprafață de 4.000 mp, categorie folosință curți - construcții, situate în localitatea Păltinișu, având 

nr. cadastral 351/1, înscris în Cartea Funciară nr. 275/N a UAT Perieți, jud. Ialomița, 64.125 lei, 

19%; 2. Seră de legume în suprafață de 2.150,5 mp împreună cu anexele: puț forat de adâncime 

medie, gard de împrejmuire, structură de stocare rumeguș, șopron și bazin de retenție ape pluviale, 

situate în localitatea Păltinișu, jud. Ialomița, 389.025 lei, 19%. Licitația se află la al doilea termen 

(cu prețul diminuat cu 25%). * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugata pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiinteze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 20 Septembrie 2017, ora 

16.30: oferte de cumparare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar 

restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate româna, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice straine, 

actul de înmatriculare tradus în limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La 

licitatțe nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane înterpuse. Împotriva 

prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificarile și 

completările ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul 

de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0243.237140, interior 197. Data afișării: 

05.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. 

Dosar de executare nr. 3195. Nr. 96783/05.09.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna septembrie, ziua 20. 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 20, luna septembrie, ora 11.00, anul 2017, 

în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde la      

licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului DRAGUSI ANISOARA, cu domiciliul 

fiscal în Municipiul Târgoviște, str. G-ral Matei Vladescu, bl. 21, ap. 22, et. 4, județul Dâmbovița, CNP 

2681019151802, licitația a II - a, prețul total de pornire al licitației fiind de 53.680 lei: - Clădire 

(locuință), în suprafață de 36 mp, situată în comuna Văcărești, tarla 15, parcela 651, jud. 

Dâmbovița, CF nr. 804, Nr. Cad. 1532, paiantă, anul construirii 1950, un nivel, nivel de finisări - 

inferioare, și teren, (aferent clădirii), în suprafață de 252 mp, situat în comuna Văcărești, tarla 15, 

parcela 651, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 12.041 lei (preț de evaluare *0,75); - Teren, 

intravilan categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 250 mp, situat în comuna 

Văcărești, tarla 15, parcela 651, jud. Dâmbovița, CF 818, Nr. Cad. 1534, preț de pornire al licitației 

8.797 lei, (preț de evaluare * 0,75); - Teren, extravilan, categoria de folosință vie, livadă și arabil, în 

suprafață de 2754 mp, situat în comuna Văcărești, tarla 31/1, parcela 36 - 37 și tarlaua 31, parcela 

48, jud. Dâmbovița, CF 803, Nr. Cad. 1533, preț de pornire al licitației 28.903 lei, (preț de evaluare * 

0,75); - Teren, extravilan, categoria de folosință livada și vie, în suprafață de 344 mp, situat în 

comuna Văcărești, tarla 31/1, parcela 36 - 37 și tarlaua 31, parcela 48, jud. Dâmbovița, CF 819, Nr. 

Cad. 1535, preț de pornire al licitație 3.941 lei, (preț de evaluare * 0,75), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte, până la termenul 

de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, 

copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele 

fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul 

de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul 

că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: 

- plata taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației se va face în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.616.779, int. 640. 

Data afișării: 08.09.2017.

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu informează firmele de 
construcţii, care au experienţă în lucrări de                 
restaurare, consolidare, reabilitare şi refacere a 
clădirilor monument istoric clasificate, că în data de 
26.08.2017 a fost publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro 
anunţul de participare la procedura competitivă de 
atribuire a contractului de lucrări “Punerea în valoare 
a a clădirii de patrimoniu - Biserica Evanghelică C.A. 
Sibiu - prin lucrări de conservare, restaurare a clădirii 
şi modernizare a infrastructurii conexe - Piaţa Huet, 
Sibiu, judeţul Sibiu” în valoare totală de 
16.558.311,42 lei fără TVA.
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14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare economice sau 
tehnice; -vechime: 5 ani. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul unităţii şi 
sunt cele prevăzute de art.250, lit.
(I) din Legea 1/2011. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr.5, Bârlad, 
str.M.Kogălniceanu, nr.7. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniţei 
cu Program Prelungit Nr.5, 
persoană de contact: Aghion 
Daniela, telefon: 0335.418.893.

l Primăria Comunei Ciolăneşti, cu 
sediul în localitatea Ciolăneşti, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs,  conform Legii  nr. 
188/1999, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice vacante de: 1.Inspector 
clasa I, gradul profesional prin-
cipal, 1 post; 2.Inspector clasa I, 
grad profesional debutant, 1 post; 
3.Referent clasa III, grad profesi-
onal superior, 1 post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.10.2017, ora 9.00, la 
sediul Primăriei Ciolăneşti; -Proba 
interviu în data de 12.10.2017, ora 
9.00, la sediul Primăriei Ciolăneşti. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 1.
studii superioare; 2.studii superi-
oare; 3.studii medii; -vechime: 1.
minim 9 ani; 2.fără vechime; 3. 
minim 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
primăriei. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Ciolăneşti, 
persoană de contact: Laceanu 
Ionel, telefon: 0766.530.273, e-mail: 
primaria_ciolanesti@yahoo.com 

l Primăria Comunei Cetariu, din 
județul Bihor, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie 
vacantă de: -Referent de speciali-

tate, grad debutant -Centrul de 
informare turistică. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu, judeţul Bihor, în 
data de 2.10.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi 3.10.2017, ora 10.00 -proba 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art .6 din HG 
286/2011, modificată şi completată 
cu prevederile HG 1027/2014. 
Condiţiile de participare la 
concurs: -studii medii; -absolvenți 
de cursuri autorizate şi recunoscute 
de către minister cu profil de ghid 
turistic; -cunoaştere limba română, 
engleză, maghiară; -bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu, judeţul Bihor; 
-vechimea în specialitate constituie 
avantaj. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu şi la numărul de telefon: 
0259.456.266. 

l Primăria Comunei Cetariu, din 
județul Bihor, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice de 
execuţie vacantă de: -referent de 
specialitate, clasa I, grad superior 
-studii SSD în Compartimentul de 
urbanism; -referent, clasa III, grad 
profesional superior M -în 
Compartimentul economic; -refe-
rent, clasa III, grad profesional 
principal M -în Compartimentul 
agricol. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu, judeţul Bihor, în data de 
9.10.2017, ora 10.00- proba scrisă, 
10.10.2017, ora 10.00-probă 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art .6 din HG 

286/2011, modificată şi completată 
cu prevederile HG 1027/2014. 
Condiţiile de participare la 
concurs: -studii medii/superioare; 
-absolvenți de cursuri autorizate şi 
recunoscute de către minister; 
-cunoaştere limba română, engleză, 
maghiară; -bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu, judeţul Bihor; -vechimea 
în specialitate constituie avantaj. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu şi la numărul de telefon: 
0259.456.266.

l Primăria Oraşului Panciu, cu 
sediul în localitatea Panciu, județul 
Vrancea, strada Titu Maiorescu, 
nr.15, în baza Legii 188/1999, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţie publică: Denumirea 
postului: Consilier, Cl.I, grad profe-
sional superior. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare în domeniul 
Ştiinţelor Administrative; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minimum 9 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: 9 octom-
brie 2017, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei; -Interviul: 11 octombrie 
2017, ora 14.00, la sediul instituţiei. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial. Date contact: 
tel.0237.275.811, e-mail: dram-
bamihaela@gmail.com

l Primăria Comunei Secusigiu, cu 
sediul în localitatea Secusigiu, 
nr.275, judeţul Arad, organizează, 
în baza HG 286/2011, concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Servant în cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
2.10.2017, ora 10.00; -Proba 

interviu în data de 5.10.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Studii medii; -Permis de condu-
cere categoria B, C; -Domiciliu în 
localitatea Sânpetru German; 
-Vechimea în muncă nu este nece-
sară. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Secusigiu. Relaţii supli-
mentare la sediul instituţiei, 
persoană de contact: Dan Danina, 
telefon: 0527.411.320.    

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.1226 din 
30.08.2017, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 110.697 al Centrul 
Cultural Bucovina adresa: str.
Universității, nr.48, Suceava pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
conform HG 286/23.03.2011: 
Inspector de specialitate gr.II S la 
Biroul achiziții publice, Inspector 
de specialitate gr.II S la Comparti-
mentul financiar-contabil şi buget, 
se face următoarea rectificare: în 
loc de: „Condițiile de participare: 
-cetăţenie română; -fără antece-
dente penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-3 ani şi 6 luni vechime în speciali-
tatea studiilor se va citi: Condițiile 
de participare: -cetăţenie română; 
-fără antecedente penale; -cunoaş-
terea limbii române vorbit şi scris; 
-studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; -minim 6 luni vechime 
în special i tatea studi i lor”. 
(Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului Oficial 
al României, Partea a III-a.)

l Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny” Galaţi scoate la concurs: 

-un post îngrijitor I, studii medii, pe 
perioadă determinată (1 an); -un 
post îngrijitor I, studii medii, pe 
perioadă nedeterminată; -0.5 
normă secretar, studii superioare, 
pe perioadă nedeterminată. 
Concursul va avea loc în următoa-
rele zile: -02 octombrie 2017, ora 
10.00 -proba scrisă; -03 octombrie 
2017, ora 10.00 -proba practică; -03 
octombrie 2017, ora 13.00 -inter-
viul; limită de depunere a dosarelor 
de concurs este 18 septembrie 2017, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0236.471.119 -secretariatul 
instituţiei.

l Primăria Comunei Stelnica 
organizează în data de 26 septem-
brie 2017 concurs pentru ocuparea 
următoarei  funcţii contractuale: 
1.muncitor calificat I din cadrul 
Serviciului Public de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat. 
Condiţii de participare: -Cetăţenie 
română; -Studii Profesionale 
(Mecanic Utilaj Greu); -Permis 
categoria „C”; -Vechime -minim 3 
ani în specialitatea studiilor absol-
vite. Dosarul trebuie să conţină: 
-Diplomă studii absolvite; -Fişă 
medicală sau adeverinţă medicală; 
-Copie Carnet de Muncă sau 
Adeverinţă; -Cazier judiciar; 
-Copie CI; -Copie Permis Condu-
cere; -Copie acte Stare civilă; 
-Cerere participare concurs; -Curri-
culum vitae. Dosarele de partici-
pare la concurs se depun până pe 
data de 18 septembrie 2017, ora 
14.00. Selectarea dosarelor va avea 

loc pe data de 20 septembrie 2017, 
iar concursul se va desfăşura pe 
parcursul a două probe: -probă 
scrisă şi/sau probă practică pe data 
de 26 septembrie 2017 -ora 11.00, şi 
interviul -28 septembrie -ora 11.00. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei (secretariat) sau la 
telefon: 0243.361.785.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Bdu. Carol I nr. 31, județul Prahova, 

tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 80763/ 5.09.2017. În 

temeiul art. 250, alin.(2) din. Legea 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din 

Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31 licitație publică deschisă în vederea 

vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 

19.09.2017, ora 13.00, teren extravilan 2351 mp categoria 

fâneață, situat în Comarnic, „punct Florei”, lot 1, tarla 55, 

parcela F494, preț de evaluare 17.638 lei, teren extravilan 2759 

mp categoria fâneață, situat în Comarnic, „punct Florei”, lot 2, 

tarla 54, parcela F474, preț de evaluare 20.616 lei, teren 

extravilan 2897 mp categoria fâneață, situat în Comarnic, 

„punct Florei”, tarla 53, parcela F459, preț de evaluare 19.470 

lei, proprietatea debitoarei ONEA LUCIA - Comarnic, jud. 

Prahova. - În data de 20.09.2017, ora 13.00, autoutilitară 

Furgon Mercedez Benz Sprinter 208 CDI, capacitate cilindrică 

2148 cmc, an fabricație 2000, preț de evaluare 8.135 lei, 

autoutilitară Furgon Volkswagen Transporter, capacitate 

cilindrică 1896 cmc, an fabricație 2000, preț de evaluare 5.825 

lei, proprietatea SC MIRCOST S.R.L. - Câmpina, jud. Prahova. 

Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de 

vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul 

primăriei în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 

nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011, persoană de 

contact: dna. Tifigiu Cristina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare 

nr. 33745. Nr. 338827/06.09.2017. Anunț privind anularea 

licitației pentru vânzarea bunurilor imobile. În temeiul art. 53 

din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicat, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Ialomița, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 

Fizice, anunță anularea licitației nr. 338827/23-08-2017, din 

data 08 septembrie 2017, ora 10.00, organizată pentru bunurile 

imobile aparținând debitorului SUCIU MARIUS CRISTIAN, cu 

domiciliul în loc. Slobozia, jud. Ialomița (garsoniera confort 1, 

situate în mun. Slobozia, jud. Ialomița). În anunțul de vânzare 

prețul de pornire al licitației a II-a a fost diminuat, eronat, cu 

50% din prețul de evaluare. Conform legii prețul trebuia 

diminuat cu 25%. Pentru licitația a II-a se va stabilii un nou 

termen, ce va fi anunțat în termenul legal.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare 

nr. 32510/2015. Nr. 338828/06.09.2017. Anunț privind 

anularea licitației pentru vânzarea bunurilor imobile. În temeiul 

art. 53 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură 

Fiscală, republicat, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Ialomița, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 

Fizice, anunță anularea licitației nr. 338828/23-08-2017, din 

data 08 septembrie 2017, ora 11.00, organizată pentru bunurile 

imobile aparținând debitorului VASILESCU CLAUDIUS DAN, cu 

domiciliul în loc. Slobozia, jud. Ialomița (apartament 3 camere, 

situate în mun. Slobozia, jud. Ialomița). În anunțul de vânzare 

prețul de pornire al licitației a II-a a fost diminuat, eronat, cu 

50% din prețul de evaluare. Conform legii prețul trebuia 

diminuat cu 25%. Pentru licitația a II-a se va stabilii un nou 

termen, ce va fi anunțat în termenul legal.
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l Primăria Comunei Oarja, 
Judeţul Argeş, organizează concurs 
de recrutare  pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţi-
ilor publice de execuţiee  vacante, 
după cum urmează: 1.  Referent, 
clasa III, grad profesional principal 
în cadrul Compartimentului 
Registru Agricol şi Agricultură. 
Candidatii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Conditiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocuparii 
funcţiei publice sunt: 1. Referent, 
clasa  III,  grad  profesional  prin-
cipal  în  cadrul  Compartimentului 
Registru Agricol şi Agricultură: - 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; - vechime: 5 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcţiei publice. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: Termenul 
limită pentru depunerea dosarelor: 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial. 9 
octombrie 2017, ora 10:00: proba 
scrisă. 11 octombrie 2017, ora 
10:00: proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevazute de art. 49, alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Bibliografia şi relatii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Oarja, din 
comuna Oarja, str. Primăriei, 
nr.459, judeţul Argeş, telefon 
0248/660.341.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Închiriez apartament 2 camere 
zona Militari, sector 6, recent 
modernizat. 0727.915.122.

CITAŢII
l Se citează Adomnicăi Liviu, ca 
pârât în dosarul nr. 16089/ 
193/2015, al Judecătoriei Botoşani, 
cu termen la data de 19.09.2017

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați pentru 
arbitraj la Tribunalul de Arbitraj 
Judiciar Iaşi de pe lângă Camera 
de Arbitraj şi Mediere din mun. 
Iaşi, Bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt 
nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iaşi, în 
calitate de pârâți, la data de 
25.09.2017, ora 12.30, în dosarul nr. 
101/2017, având ca obiect pronun-
țarea unei hotărâri care să țină loc 
de contract de vânzare, în proces 
cu Huțupaşu Ion, Huțupaşu Lili, 
Bădărău Sorin-Irinel şi Bădărău 
Cristina, în calitate de reclamanți.

l S.C. Ovidan Restaurant SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut in mun. 
Dorohoi, strada Dumbrava Rosie 
nr.2, , Judetul Botosani si Ciubo-
tariu Aurel, cu domiciliu in 
comuna Zvoristea, sat Zvoristea, 
nr.17, judetul Suceava si Cocris 
Ionut,  cu domiciliu in comuna 
Varfu Campului, sat Pustoaia, 
judetul Botosani sunt citati in jude-
cata pentru data de 22 septembrie, 
orele 10.00 la judecatoria Dorohoi, 
strada Postei, nr.1, municipiul 
Dorohoi, jud. Botosani, camera 
Sala Mare in calitate de debitori, in 
proces cu S.C. Resonance Distribu-
tions, in calitate de creditor, in 
procesul avand ca obiect cerere in 
anulare.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu 
Alexandru Valentin, la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti nr. 
52, la data de 27.09.2017, în 
dosarul civil nr. 845/292/2009*, 

având ca obiect rejudecare succe-
siune, reclamantă fiind Ţiparu 
Mariana.  

DIVERSE
l Dosar nr. 18012/245/2016, Jude-
cătoria Iaşi, Sentința Civilă nr. 
8248/2017, pentru aceste motive, în 
numele legii hotărăşte Admite în 
parte cererea formulată de recla-
mantul Vişan Dumitru, CNP 
1690728221171, cu domiciliul ales 
la avocat Chiba Nela, din Iaşi, str. 
Agatha Bârsescu , nr.6, et.1, ap.5, 
jud. Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâtul Vişan Elena Mihaela, CNP 
2700711221171, cu domiciliul în 
Iaşi, str. Roman Vodă, nr.12, bl.N6, 
sc.A, et.1, ap.3, jud. Iaşi. În temeiul 
art.373 lit.c Cod Civil raportat la 
art.379 Cod civil, desface căsătoria 
părților încheiată în data de 
15.11.1993 în fața delegatului de 
stare civilă de la Primăria Iaşi, din 
culpa reclamantului. Dispune ca 
pârâta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, cel de Suciuc. 
Cu apel în 30 zile de la comunicare, 
calea de atac urmând a se depune 
la Judecătoria Iaşi. Pronunțată azi, 
14.06.2017, prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea 
grefei instanței.

l Societatea Conpet SA cu sediul 
in municipiul Ploiesti, str. Anul 
1848, nr. 1-3, titular al proiectului 
“Inlocuire tronson de conducta de 
aproximativ 1350 m din conducta 
de ø 8 5/8” Boldesti-Ploiesti, intre 
ventil mal stang rau Teleajen si 
iesire Balastiera”, propus a fi 
amplasat in comuna Bucov, Tarla 
45, 46, PDr, Vn, Hr, judetul 
Prahova, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare, fara evaluare de impact 
si respectiv fara evaluare adecvata, 
de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Prahova. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Prahova, loc. Ploiesti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in 
zilele de 07-11.09.2017, intre orele 
8-16.00 si vineri intre orele 8-14, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet: www.apmph.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezen-
tului anunt, la sediul APM 
Prahova.

l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sonda 520 Pacle Est” propus a fi 
amplasat in extravilan comuna 
Scortoasa, jud. Buzau. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Buzau, str. 
Democratiei, nr. 11 si la sediul titu-
larului din Buzau, str. Transilva-
niei, nr. 1, jud. Buzau.

l SC OMV Petrom SA, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Moderni-
zare alimentare cu energie electrica 
sondele  57  SR s i  413  MP 

CAMPINA” propus a fi amplasat 
in Campina, str. Uniunea Euro-
peana si Eruptiei. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului Prahova si la sediul SC 
OMV Petrom SA, str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, Ploiesti, in inter-
valul 07.09 – 11.09.2017 intre orele 
800 – 1500. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autori-
tatii competente pentru protectia 
mediului Prahova.

l Obştea de Moşneni Scara 
Mâzgavu având sediul în locali-
tatea Titeşti, județul Vâlcea, titular 
al planului Amenajament sivlic UP 
I Scara Mâzgavu, cu amplasa-
mentul în UAT Titeşti, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM 
Vâlcea, în vederea obţinerii avizului 
de mediu. Informațiile privind 
varianta de plan pot fi consultate la 
sediul APM Vâlcea, strada Remus 
Bellu, nr. 6 şi la sediul titularului, 
zilnic, de luni până joi, între orele 
08.30 –16.00 şi vineri între orele 
08.30 –13.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Vâlcea, în termen de 15 
zile de la data apariției anunţului.

l Judecătoria Câmpulung, judeţul 
Argeş, Dosar nr. 2446/205/2016. 
Sentinţa Civilă nr. 2051/2016. 
Ședinţa publică de la 03 noiembrie 
2016: În numele legii Hotărăşte: 
«Admite acţiunea formulată de 
reclamantul Mihai Florinel, CNP 
1800314030977, domiciliat în 
comuna Stîlpeni, sat Stîlpeni, bl. 
nefamilişti, sc. A, etaj 1, ap. 205, 
jud. Argeş, în contradictoriu cu 
pârâta  Izet  Narc isa ,  CNP 
2971221132473, domiciliată în oraş 
Băneasa ,  sa t  Făure i ,  jud . 
Constanţa. Stabileşte locuinţa 
minorului Mihai Florinel-Adrian, 
născut la data de 9 octombrie 2015, 
la reclamant. Dispune exercitarea 
autorităţii părinteşti asupra mino-
rului Mihai Florinel-Adrian, născut 
la data de 9 octombrie 2015, în 
mod exclusiv de către reclamant. 
Obligă pârâta la o contribuţie 
lunară în natură în cuantum de ¼ 
din venitul minim pe economie în 
favoarea minorului, respectiv 250 
lei lunar, începând cu data introdu-
cerii acţiunii – 23 mai 2016 şi până 
la majoratul minorului. Hotărâre 
executorie de drept în ceea ce 
priveşte pensia de întreţinere, stabi-
lirea modului de exercitare a auto-
rităţii părinteşti, stabilirea locuinţei 
minorului, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 448, al.1, pct. 1 şi 4 
din Codul de Procedură Civilă. Ia 
act că reclamantul nu a solicitat 
cheltuieli de judecată. Cu apel în 
termern de 30 de zile de la comuni-
care. Cererea de apel se va depune 
la Judecătoria Câmpulung. 
Pronunţată în şedinţă publică azi, 3 
noiembrie 2016.» Preşedinte, 
Violeta Nicolescu. Grefier, Isabella 
Șerboiu.

LICITAŢII
l Anunt privind licitatia publica 
cu strigare pentru vanzarea unor 
terenuri intravilane din Comuna 
Varias. Comuna Varias, cu sediul in 
loc. Varias, nr. 619, jud Timis inchi-
riaza, prin licitatie publica cu stri-

gare ,  apar tamentu l  nr.  2 , 
proprietate publica a Comunei 
Varias, situat in localitatea Varias, 
nr. 488, cu destinatia de magazin de 
desfacere cu amanuntul. Pretul de 
pornire -75,00 euro, respectiv 342 
lei/ luna; Pasul de licitare -100 lei; 
Garantia de participare -7 euro/ 32 
lei; Taxa de participare -150 lei; 
Licitatia publica cu strigare va avea 
loc la sediul primariei Varias, in 
data de 04.10.2017 incepand cu ora 
10.00. Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Primariei Varias, 
tel. 0256/387563. Cererea de 
inscriere, taxa de participare, 
garantia de participare, impreuna 
cu documentele necesare in 
vederea participarii la licitatia 
publica cu strigare se vor depune 
pana la data de 03.10.2017, 
inclusiv, ora 16,00 la registratura 
Primariei Varias. Taxa de partici-
pare la licitatie este de 150 lei care 
se va achita la caseria primariei 
Varias iar garantia de participare 
este de 10% din valoarea totala a 
terenului calculata la pretul de 
pornire,si se va achita la caseria 
primariei Varias. Documentele 
necesare pentru participarea la 
licitatie: -Pentru persoane fizice: 
copie dupa actul de identitate, 
certificat fiscal eliberat de Directia 
de Taxe si Impozite din cadrul 
Primariei pe raza caruia este domi-
ciliul solicitantului (original/ copie 
conform cu originalul). -Pentru 
persoane juridice: copie certificat 
constatator emis de ORC, certifi-
catul de atestare fiscala eliberat de 
Administratia Finantelor Publice 
in a carei raza se afla domiciliul 
fiscal (original); certificat fiscal 
eliberat de Directia de Taxe si 
Impozite din cadrul Primariei pe 
raza caruia este domiciliul fiscal 
(original/ copie conforma cu origi-
nalul), imputernicire (dupa caz).

l Consiliul Local Breaza, str. 
Republ ic i i ,  nr.  82  B ,  Te l : 
0244/340.508, Fax: 0244/340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează: Licitație publică 
cu strigare pentru închirierea tere-
nului în suprafață de 60,31  mp, 
proprietate publică a oraşului 
Breaza, situat în Breaza, Piața 
oraşului, Judetul Prahova. - data 
licitației: 27.09.2017, ora 11:00 la 
sediul Primăriei Breaza; - data 
limită de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 
27.09.2017, ora 10:00; prețul de 
pornire al licitației: 10,70  lei/mp/
lună; - taxa de participare la lici-
tație: 25 lei (nerambursabilă); - 
prețul Caietului de sarcini: 15 lei, 
nerambursabili şi se poate procura 
de la sediul Primăriei Breaza; - 
garanția de participare: 100 lei.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1 :Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren cu 
suprafata  de  3 .127  mp s i 
constructii cu suprafata utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren situat in Zona 

Antibiotice, jud.Iasi cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 
mp. Pretul de vanzare fiind in 
cuantum de  682 .619 ,40 le i 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează 
a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 13.09.2017 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr.43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr.43, jud. Iaşi, in data de 14 
septembrie 2017 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data 
de 24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei, Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie 
in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr.43, 
jud.  Iaşi ,  până la data de 
14.09.2017, orele 11.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei publice pentru vânzarea unor 
imobile terenuri intravilane propri-
etatea privată a comunei Zimandu 
Nou. Comuna Zimandu Nou  cu 
sediul în Zimandu Nou, nr. 248, 
face  cunoscut  că  în  z iua 
de 25.09.2017, ora 15.00, în sala de 
consiliu a Primăriei Comunei 
Zimandu Nou va avea loc licitaţia 
publică pentru vânzarea unor tere-
nuri de pe lângă casele de locuit - 
imobile identificate în CF 303124 
Zimandu Nou - teren cu suprafața 
de 830 mp şi CF 304967 Zimandu 
Nou – teren cu suprafața de 1273 
mp - proprietatea privată a 
Comunei Zimandu Nou. În 
vederea participării la licitaţie ofer-
tanţii vor achiziţiona Caietul de 
sarcini, achitând contravaloarea 
acestuia în cuantum de 50 lei la 
casieria  Primăriei. Înscrierea la 
licitație se va face până la data 
licitației, ora 14:00. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei- tel 0257 380 140.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare 
din antet, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Adv Automotive Professional SRL, 
desemnat prin Sentinta nr. 3168 
din data de 10.12.2015, pronuntata 
in dosar nr. 1434/93/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov, anunta 
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scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a bunurilor mobile 
constand in 2 bucati digital video 
recorder, 10 bucati sistem multi-
media pentru tetiera, 2 bucati 
modulator FM, 3 bucati sistem de 
divertisment, 3 bucati modulator 
wireless, 1 bucata multifunctionala 
audio aflate in proprietatea Adv 
Automotive Professional SRL in 
valoare totala de 285 euro exclusiv 
TVA. Vanzare a bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 14.09.2017 ora 
14,00 prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor vinde la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza 
alte 2 (doua) licitatie cu strigare in 
data de 21.09.2017 si 28.09.2017, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietul de sarcini 
se poate achizitiona la sediul lichi-
datorului judiciar sau prin vira-
ment bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 150 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare  se  pot  obt ine  la  t e l . 
021.227.28.81.

l Anunt privind licitatia publica 
cu strigare pentru vanzarea unor 
terenuri intravilane din Comuna 
Varias. Comuna Varias, cu sediul in 
loc. Varias, nr. 619, jud. Timis 
vinde, prin licitatie publica cu stri-
gare, un numar de 19 terenuri 
intravilane, cu destinatia de 
constructii de locuinte, situate in 
loc. Varias, Gelu si Sanpetru Mic, 
astfel: -localitatea Varias, comuna 
Varias: Parcela 1 (CF nr. 402943, 
suprafata 700mp): Pretul de 
pornire- 1750 euro/ 8000,00 lei; 
Pasul de licitare -80 lei; Garantia de 
participare -175 euro/ 800 lei; Taxa 
de participare -200 lei; Parcela a 
2-a (CF nr. 402944, suprafata 700 
mp): Pretul de pornire -1750 euro/ 
8000,00 lei; Pasul de licitare -80 lei; 
Garantia de participare -175 euro/ 
800 lei; Taxa de participare -200 lei; 
Parcela a 3-a (CF nr. 401449, 
suprafata 700 mp): Pretul de 
pornire -1750 euro/ 8000,00 lei; 
Pasul de licitare -80 lei; Garantia de 
participare -175 euro/ 800 lei; Taxa 
de participare -200 lei; Parcela a 
4-a (CF nr. 400222, suprafata 661 
mp): Pretul de pornire -1650 euro/ 
7600,00 lei; Pasul de licitare -76 lei; 
Garantia de participare -165 euro/ 
760 lei; Taxa de participare -200 lei; 
Parcela a 5-a (CF nr.404972, supra-
fata 886 mp): Pretul de pornire 
-2390 euro/ 10970 lei; Pasul de lici-
tare -110 lei; Garantia de partici-
pare -239 euro/ 10970 lei; Taxa de 
participare -200 lei; Parcela a 6-a 
(CF nr.404971, suprafata 182 mp): 
Pretul de pornire -490 euro/ 2260 
lei; Pasul de licitare -23 lei; 
Garantia de participare -49 euro/ 

226 lei; Taxa de participare -200 lei; 
Parcela a 7-a (CF nr.404970, supra-
fata 499 mp): Pretul de pornire 
-1350 euro/ 6200 lei; Pasul de lici-
tare -62 lei; Garantia de participare 
-135 euro/ 620 lei; Taxa de partici-
pare -200 lei; -localitatea Sanpetru 
Mic, comuna Varias: Parcela 1 (CF 
nr.400699, suprafata 5982 mp): 
Pretul de pornire -11360 euro/ 
52100 lei; Pasul de licitare -521 lei; 
Garantia de participare -1136 euro/ 
5210 lei; Taxa de participare -200 
lei; Parcela a 2-a (CF nr.402637, 
suprafata  2773 mp): Pretul de 
pornire -5270 euro/ 24170 lei; Pasul 
de licitare -242 lei; Garantia de 
participare -527 euro/ 2417 lei; 
Taxa de participare -200 lei; 
Parcela a 3-a (CF nr.401177, supra-
fata 5010 mp): Pretul de pornire 
-9500 euro/ 43600 lei; Pasul de lici-
tare -436 lei; Garantia de partici-
pare -950 euro/ 4360 lei; Taxa de 
participare -200 lei; Parcela a 4-a 
(CF nr.404478, suprafata 1003 mp): 
Pretul de pornire -2630 euro/ 12000  
lei; Pasul de licitare -120 lei; 
Garantia de participare -263 euro/ 
1200 lei; Taxa de participare -200 
lei; Parcela a 5-a (CF nr.404479, 
suprafata  11387 mp): Pretul de 
pornire -27330 euro/ 124800 lei; 
Pasul de licitare -1248 lei; Garantia 
de participare -2733 euro/ 12480 lei; 
Taxa de participare -200 lei; 
Parcela a 6-a (CF nr.404480, supra-
fata 11387 mp): Pretul de pornire 
-27330 euro/ 124800 lei; Pasul de 
licitare- 1248 lei; Garantia de parti-
cipare -2733 euro/ 12480 lei; Taxa 
de participare -200 lei; Parcela a 
7-a (CF nr.404482, suprafata 13773 
mp): Pretul de pornire -33050 euro/ 
150900 lei; Pasul de licitare -1509 
lei; Garantia de participare -3305 
euro/ 15090 lei; Taxa de participare 
-200 lei;  Parcela a 8-a (CF 
nr.404483, suprafata 13773 mp): 
Pretul de pornire -33050 euro/ 
150900 lei; Pasul de licitare- 1509 
lei; Garantia de participare -3305 
euro/ 15090 lei; Taxa de participare 
-200 lei;  Parcela a 9-a (CF 
nr.404484, suprafata 13773 mp): 
Pretul de pornire -33050 euro/ 
150900 lei; Pasul de licitare -1509 
lei; Garantia de participare -3305 
euro/ 15090 lei; Taxa de participare 
-200 lei; -localitatea Gelu, comuna 
Varias: Parcela 1 (CF nr.402633, 
suprafata 1205 mp): Pretul de 
pornire -2530 euro/ 11600 lei; Pasul 
de licitare -116 lei; Garantia de 
participare -253 euro/ 1160 lei; 
Taxa de participare -200 lei; 
Parcela a 2-a (CF nr.400307, supra-
fata 2219 mp): Pretul de pornire 
-4660 euro/ 21400 lei; Pasul de lici-
tare -214 lei; Garantia de partici-
pare -466 euro/ 2140 lei; Taxa de 
participare -200 lei; Parcela a 3-a 
(CF nr.404972, suprafata 886 mp): 
Pretul de pornire -5270 euro/ 24170 
lei; Pasul de licitare -242 lei; 
Garantia de participare -527 euro/ 
2417 lei; Taxa de participare -200 
lei; Licitatia publica cu strigare va 
avea loc la sediul vanzatorului, in 
data de 29.09.2017 incepand cu ora 
10.00. Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Primariei Varias, 
tel. 0256/387563. Cererea de 
inscriere,taxa de participare, 
garantia de participare, impreuna 
cu documentele necesare in vederea 
participarii la licitatia publica cu 
strigare se vor depune pana la data 
de 28.09.2017, inclusiv, ora16,00 la 

registratura Primariei Varias. Taxa 
de participare la licitatie este de 200 
lei care se va achita la caseria 
primariei Varias iar garantia de 
participare este de 10% din 
valoarea totala a terenului calcu-
lata la pretul de pornire,si se va 
achita la caseria primariei Varias. 
Documentele necesare pentru 
participarea la licitatie: -Pentru 
persoane fizice: copie dupa actul de 
identitate, certificat fiscal eliberat 
de Directia de Taxe si Impozite din 
cadrul Primariei pe raza caruia este 
domiciliul solicitantului (original/ 
copie conform cu originalul). 
-Pentru persoane juridice: copie 
certificat constatator emis de ORC, 
certificatul de atestare fiscala 
eliberat de Administratia Finan-
telor Publice in a carei raza se afla 
domiciliul fiscal (original); certificat 
fiscal eliberat de Directia de Taxe si 
Impozite din cadrul Primariei pe 
raza caruia este domiciliul fiscal 
(original/ copie conforma cu origi-
nalul), imputernicire (dupa caz).

l SC Romaro Impex SRL- Socie-
tate în Faliment prin Lichidator 
Judiciar C.I.I. David Teodora 
vinde prin licitaţie publică deschisă, 
cu strigare, fărăpreselecţie, în 
condiţiile Codului de Procedură 
Civilă şi a Legii 85/2006 imobil 
constand în teren intravilan- situat 
în localitatea Sanmartin- Băile 
Felix, nr. cad. 1238, jud.Bihor. 
Preţul de începere a licitaţiei este 
100% din valoarea de evaluare, 
respectiv 186.900Lei echivalent a 
42.000Euro. Licitaţia va avea loc în 
data de 20.09.2017, ora 12.30 în 
localitatea Oradea, str.George 
Enescu, nr.17, ap.8, jud.Bihor. 
Participanţii la licitaţie vor depune 
în scris: cerere de participare la 
licitaţie la lichidatorul judiciar cu 
cel puţin 24 ore înainte de licitaţie, 
însoţite de dovada depunerii unei 
cauţiuni de 10% din preţul de stri-
gare. Caietul de sarcini, regula-
mentul de vânzare şi raportul de 
evaluare se pot achiziţiona contra 
sumei de 500 RON, de la lichida-
torul judiciar, de luni până vineri, 
între orele 8.00-14.00. Vânzarea se 
va efectua în conformitate cu 
art.829 şi următoarele C. Pr. Civila. 
Informaţii la adresa la care se va 
o r g a n i z a  l i c i t a ţ i a  s a u  l a 
tel.0749.048.197.

l SC Romaro Impex SRL- Socie-
tate în Faliment prin Lichidator 
Judiciar C.I.I . David Teodora 
vinde prin licitaţie publică deschisă, 
cu strigare, fărăpreselecţie, în 
condiţiile Codului de Procedură 
Civilă şi a Legii 85/2006 bunuri 
mobile constând în: 1.Aparat 
sudură Genesis: 200Lei+TVA, 
2.Nivela laser: 300Lei+TVA, 3. 
Cazan oţe l  Alfatherm 47 : 
200Lei+TVA, 4.Canapea 3 locuri: 
100Lei+TVA, 5.Buldoexcavator 
JCB: 62.300 Lei+TVA, 6. Buldoex-
cavator Caterpillar CAT: 61.900Lei 
+TVA, 7.Renaut Premium 420: 
24.000Lei+TVA, Valoare totală: 
149.000Lei(+TVA) echivalentul a 
33.470Euro( +TVA). Preţul de 
începere a licitaţiei este 100% din 
valoarea de evaluare. Licitaţia va 
avea loc în data de 20.09.2017, ora 
13.00, în localitatea Oradea, str.
George Enescu, nr.17, ap.8, jud.
Bihor. Participanţii la licitaţie vor 
depune în scris: cerere de partici-

pare la licitaţie la lichidatorul judi-
ciar cu cel puţin 24 ore înainte de 
licitaţie, însoţite de dovada depu-
nerii unei cauţiuni de 10% din 
preţul de strigare. Caietul de 
sarcini, regulamentul de vânzare şi 
raportul de evaluare se pot achizi-
ţiona contra sumei de 500 RON, de 
la lichidatorul judiciar, de luni până 
vineri,  între orele 8.00-14.00. 
Vânzarea se va efectua în confor-
mitate cu art. 829 şi următoarele C. 
Pr. Civilă. Informaţii la adresa la 
care se va organiza licitaţia sau la 
tel. 0749.048.197.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Săcălăşeni, 
sat Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, 
județul Maramureş, CIF: 3627390, 
cod poştal: 437280, România, tel. 
0262. 289.333, fax: 0362.780.129, 
e-mail: primaria_sacalaseni@
yahoo.com, www.sacalaseni.ro. 
2.Procedura aplicată pentru atribu-
irea contractului de concesiune de 
bunuri proprietate publică: licitație 
publică deschisă. 3.Data publicării 
anunţului de licitaţie: 23 iunie 2017. 
4.Criteriile utilizate pentru deter-
minarea ofertei câştigătoare: 
Nivelul cel mai ridicat al rede-
venței. 5.Numărul ofertelor primite 
şi al celor declarate valabile: 3 
oferte primite, 3 declarate valabile. 
6.Denumirea ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigătoare: 
SC Greenberry Farmics SRL, cu 
sediul în comuna Recea, sat 
Mocira, strada Aleea Mocirei, nr.2, 
județul Maramureş. 7.Durata 
contractului: 49 de ani. 8.Nivelul 
redevenţei: 7.000Lei/an. 9.Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Jude-
țean Maramureş, bd. Republicii, 
nr.2A,  Baia Mare,  te lefon: 
0262.218.235, fax: 0262.218.209, 
adresă e-mail: tr-maramures-reg@
just.ro; 6 luni, conform prevederilor 
art.11 al Legii 554/2004. 10.Data 
informării ofertanţilor despre 
decizia de stabilire a ofertei câştigă-
toare: 1 august 2017. 11.Data 
transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.09.2017.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, nr.de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Municipiului Salonta, str.Republicii, 
nr.1, 415500, Salonta, jud.Bihor, cod 
fiscal: RO4593423, telefon: 0359.4 
09.730,  0359.  409.731,  fax: 
0 3 5 9 . 4 0 9 . 7 3 3 ,  0 3 5 9 . 
409.732, e-mail: laza_florica09@
yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: imobil proprietatea publică a 
Municipiului Salonta, situat pe str.
Republicii, nr.92, înscris în CF 
nr.18630, cu număr cadastral 1824, 
constând în teren cu suprafaţa de 
1.286mp şi clădire care a avut desti-
naţia de baie populară cu suprafaţa 
construită de 32 mp -C1. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire :  3 .1 .Modal i ta tea  sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire 
poate fi achiziţionată la sediul 

Primăriei Municipiului Salonta, str.
Republicii, nr.1, jud.Bihor, prin 
cerere. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Serviciul de 
Dezvoltare Urbană - Comparti-
mentul Spaţiu Locativ din cadrul 
Primăriei Municipiului Salonta, str.
Republicii,  nr.1,  camera  11, 
parter,  jud.Bihor. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Documentația de atribuire poate fi 
achiziționată contra sumei de 100 
Lei şi se poate achita cash la Casi-
eria primăriei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.09.2017, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun 
în plic închis. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.10.2017, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul Primăriei 
Municipiului Salonta, str.Republicii, 
nr.1, jud.Bihor, camera 10, parter 
-Registratură. 4.3.Nr.de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: două exemplare, original şi 
copie. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 04.10.2017, ora 
14.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Salonta, str. Republicii, nr.1, 
jud.Bihor. 6.Denumirea, adresa, 
nr.de telefon, telefax şi/ sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele  pentru ses izarea 
instanţei: Tribunalul Oradea, secția 
de Contencios Administrativ, str.
Parcul Traian, nr.10, cod: 410033, 
jud.Bihor, telefon: 0359.432.753, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.09.2017.

PIERDERI
l Pierdut certificat de inregistra-
re+anexe  SC Anicos Company 
SRL, C.U.I 22495776. Se declara 
nule. Tel: 0252 – 354.399.

l Pierdut certificat de inregistrare 
ORC + anexe certificate constata-
toare SC Big Company SRL, C.U.I 
11000960, Se declara nule. Tel: 
0252 – 354.399. 

l Vera Food S.R.L., cu sediul social 
în România, judeţul Ilfov, Volun-
tari, şoseaua Bucureşti- Nord nr. 
15-23, Swan Office Park, Clădirea 
Windsor, parter, biroul nr. 8,  având 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J23/4389/2016 şi cod 
unic de înregistrare 36701493, a 
pierdut originalul Certificatului de 
înregistrare seria B nr. 3213662, 
originalul Certificatului consta-
tator- activităţi desfăşurate la 
sediul social, eliberat la data de 
03.11.2016 şi originalul Certifica-
tului constatator- activităţi desfăşu-
rate la beneficiari, eliberat la data 
de 03.11.2016. Le declarăm nule.

l Pierdut carte de identitate RT 
4216542 emisă de Secţia Poliţie 8, 
pe numele Copăcea Constantin. O 
declar nulă.

l Pierdut certificat de moştenitor 
nr. 11 din 17.02.2003, eliberat de 

Biroul Notarial Public Rotărescu 
Elena din Bucureşti, sector 1.

l Declar pierdute următoarele acte: 
1) contract v.c. nr. 112/16.04.1976 
între I.C.V.L. Bucureşti şi Doboga 
Iosiv şi Doboga Paraschiva; 2) 
proces verbal de predare- preluare 
nr. f.n./16.04.1976 între I.C.V.L. 
Bucureşti şi Doboga Iosiv şi Doboga 
Paraschiva. 

l Pierdut atestat  taxi  seria CPTx  
nr. 113102, pe numele Călina Mihai, 
eliberat de A.R.R. Bucureşti. Îl 
declar nul.

l Societatea Avanta Furniture 
S.R.L., J23/1418/2017, C.U.I. 
37327096, declară pierdute certifi-
catul constatator pentru activităţile 
desfăşurate la beneficiari şi certifi-
catul constatator pentru activităţile 
desfăşurate la punctul de lucru din 
Bucureşti, b-dul Ghencea nr. 
126-132, spaţiul comercial nr. 57, 
sect. 6, emise de O.N.R.C. Ilfov. Le 
declarăm nule.  

l Declar pierdut carnet student pe 
numele Avram Sofia- Teodora, 
student în cadrul Universităţii din 
Bucureşti, Facultatea de Limbi şi 
Literaturi Străine. Îl declar nul.

l Parohia Adormirea Maicii 
Domnului Titan, din Bd.1 Decem-
brie 1918, nr.21A, sector 3, Bucureşti, 
CIF: 16729872, a pierdut, în condiții 
necunoscute, autorizațiile de 
construcție ale bisericii cu nr. 
5201/15.06.2010 şi 1327/16.12.2003.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire locuinta, Gilea Viorica. Il 
declar nul.

l Adeverinta achitare integrala a 
apartamentului, Paun Anghel. O 
declar nula.

l Pierdut original si duplicat 
Contract construire 748/1976 si 
Proces verbal din 20.12.1976, pe 
numele Petrovici Florentina. Le 
declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
07.03.1973, pe numele Dragos Adrian 
si Viorica Tanasescu. Il declar nul.

l Pierdut acte: card tahograf, 
permis conducere, atestate marfă şi 
ADR pe numele Neblea Marius. 

l Sava Sabina Maria, studenta anul 
I, Facultatea de limbi si literaturi 
straine, Universitatea Bucuresti, 
anunt pierderea carnetului si a legiti-
matiei de student. Declar nule. 

l Pierdut atestat transport marfă şi 
card tahograf, eliberate de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Cioangher Petre-
Bogdan, din comuna Păuşeşti-Mă-
glaşi, județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut acte PFA. PFA Fisca 
Adina Valeria, cu sediul in Bucu-
resti, Ale. Resita B nr.13, bl. 44, sc.3, 
et.1, ap.47, sector 4, F40/4014/2012, 
CUI 30761771, declara pierdut certi-
ficat de inregistrare. Il declar nul.

l Pierdut Atestat transport marfă, 
pe numele Lungu Valentin Ionuţ, din 
comuna Ciofrângeni – Argeş, eliberat 
de ARR Argeş. Se declară nul.




