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OFERTE SERVICIU
l Firmă încălţăminte angajează 
cusătoare şi pregătitoare bandă nouă, 
zona Crângaşi. Telefon: 0736.073.372

l Școala Gimnazială ”Vasile Conta” 
cu sediul în Iaşi, str. Gh. Doja nr.2, 
jud. Iaşi, organizeză concurs în data 
de 05.09.2016, pentru ocuparea func-
ției contractual vacante de secretar I. 
Informații suplimentare la tel.: 
0232/234757.

l Ministerul Afacerilor Interne orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant, astfel: -1 post corespun-
zător funcţiei publice de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Direcţiei Gene-
rale pentru Relaţiile cu Instituţiile 
Prefectului. Concursul se organizează 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, 
Sector 1, în data de 14.09.2016 ora 
10,00 proba scrisă.  Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României Partea a III-a, la sediul 

Ministerului Afacerilor Interne, 
telefon 021/264.85.03. Dosarul trebuie 
să conţină documentele prevăzute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi condiţiile şi cerinţele speci-
fice. Condiţiile generale şi specifice, 
precum şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Ministerului Aface-
rilor Interne şi pe site-ul instituţiei.

l Grădinița nr.24, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Nicolae Pascu nr.12, sector 
3, organizează în data de 5 septembrie 
2016, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant, 
perioadă nedeterminată: -1 post de 
muncitor– bucătar (studii medii şi 
calificare în domeniu), vechime 
minim 3 ani într-un compartiment al 
învățământului preşcolar. Data limită 
pentru depunerea dosarelor este 26 
august 2016, ora 14.00. Probele 
concursului constau în: Proba scrisă, 
sediul unității, 5 septembrie 2016, ora 
10.00; Interviul, sediul unității, 8 
septembrie 2016, ora 10.00. Condițiile 

generale şi specifice de participare şi 
bibliografia se afişează la sediul 
unității şi pe pagina de internet http://
gradinita24.invatamantsector3.ro. 
Relații suplimentare la sediul unității, 
telefon 021/344.17.60.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța, organizează, în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
concursul din perioada 05 septembrie 
2016– 09 septembrie 2016, pentru 
ocuparea unor posturi vacante repar-
tizate pe perioadă determinată, 
pentru implementarea Programului 
Național de Cadastru şi Carte 
Funciară, corespunzătoare funcțiilor 
contractuale de execuție din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară Constanța, cu încadrare 
pe perioadă determinată de 36 de 
luni, după cum urmează: Serviciului 
Cadastru, Biroul Înregistrare Siste-
matică: -3 posturi consilier cadastru 
gradul II (contract de muncă pe 
durată determinată): studii de specia-
litate: studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau cu diplomă– specializarea  
cadastru, geodezie, topografie, măsu-
rători terestre; vechime  în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului minim 6 luni; -1 post referent 
treapta I (contract de muncă pe 
durată determinată): studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în muncă: minim  3 ani şi 6 
luni; cunoştințe operare calculator. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 3 
din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011. Concursul va avea loc la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Constanța din Mun. 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, 
etaj 2, camera de consiliu şi se va 
desfăşura conform calendarului 
următor: Proba scrisă: -05.09.2016, 

ora 10.00; Interviul: -09.09.2016, ora 
09.30 pentru posturile  de consilier 
cadastru gradul II şi ora 12,30 pentru 
postul de referent treapta I. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art. 6 din  Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011 şi se 
vor depune la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanța în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului, 
respectiv până în data de  26 august 
2016, inclusiv, ora 16.00. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială www.ocpict.
ro, secțiunea ”Angajare”. Relații 
suplimentare se obțin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanța din Mun 
Constanța, str. Mihai Viteazu nr.2B, 
Serviciului Resurse Umane şi Intero-
gare Baze de Date,   te lefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro.

l Primăria Comunei I. L. Caragiale 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe durată nedeter-

minată a următoarelor posturi de 
natură contractuală, din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei I.L. Caragiale:- 
ȘOFER treapta II -2 posturi. Condiţii 
de participare specifice: -absolvenţi 
şcoala generala /şcoala profesionala /
liceu (cu diploma de absolvire); 
-permis de conducere categoria B, D; 
-atestat profesional pentru transport 
public de persoane; -vechime in 
munca si de conducător auto cu 
permis B, D de minim 2 ani; -posedă 
bune cunoştinţe de mecanică auto; 
-stare de sănătate corespunzătoare 
atestată prin acte medicale emise de 
către un cabinet medical specializat. 
Dosarele de înscriere se vor depune la 
sediul instituţiei în termen de 10 zile 
de la publicare, respectiv 26 august, 
ora 15.30. Proba scrisa va avea loc la 
sediul Primăriei comunei I.L. Cara-
giale in data de 02 septembrie, ora 
10.00, iar interviul se va susţine în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. 
Condiţiile de participare la concurs si 
bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei comunei I.L. Caragiale. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 14934641. Nr. 
16397/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 10.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Marsim Construct S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, 
municipiul Călărași, Str. Belșugului, nr. 9, Bl. I1, sc. 1, ap. 3, cod fiscal 14934641, în dosar de 
executare nr. 14934641, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Buldo 
Excavator Bckhoe New Holland NH95 PN, an fabricație 1999, valoare 54.866 lei; - Autoturism AC 
Break BMW X70 FF41 X5, an fabricație 2007, nr. înmatriculare CL-87-SMV, culoare alb, valoare  
65.116 lei; - Autoutilitară Furgon Dacia D 1304 PL SFSB-3DS T, an fabricație 1998, nr. înmatricula-  
re CL-01-YSL, culoare gri, valoare 2.574 lei; - Autoturism de teren Infiniti FX35 AWD, an fabricație 
2007, nr. înmatriculare CL-91-WGS, culoare negru, valoare 32.558 lei; - Autoturism berlină Audi 4E/ 
LASBQ1/ A8, an fabricație 2007, nr. înmatriculare B-86-WTS, culoare negru, valoare 48.815 lei. 
Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați 
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul 
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice 
străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române - copie după 
actul de identitat; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor, 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/ privind Codul de procedură fiscală. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 
16394/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 14.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Fundația pentru Democrație, Cultură și Libertate - Filiala 
Călărași, cu sediul în Jud. Călărași, Sat Rasa, Comuna Grădiștea, Calea Călărași, Nr. 64, cod fiscal 
23244675, în dosar de executare nr. 23244675, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
T.V.A.) este: - Imobil situat în  Jud. Călărași, Sat Rasa, Comuna Grădiștea, Calea Călărași, Nr. 64, nr. 
cadastral 20473, înscris în cartea funciară nr. 20473 UAT Grădiștea, în valoare totală de 248.074 lei, 
compus din: - Teren intravilan, în suprafață de 4000 mp (din acte) - 3632 mp (măsurați); - Construcții 
administrative și social culturale, în suprafață de 193 mp - C1; - Construcții anexă, în suprafață de 16 
mp - C2; - Construcții anexă în suprafață de 51 mp - C3; - Construcții anexă în suprafață de 14 mp - 
C5. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii 
ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați 
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul 
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice 
străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române - copie după 
actul de identitat; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor 
solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 16711212. Nr. 
16396/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 09.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Naiman Motors SRL, cu sediul în Jud. Călărași, Municipiul 
Călărași, Str. Crișana, Nr. 6, Bl. D13, Sc. 2B, Et. P, Ap. 2, cod fiscal 26634443, în dosar de executare nr. 
26634443, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Imobil, în suprafață de 
200 mp, situat în Jud. Călărași,  Municipiul Călărași, Str. DN 3, Tarlaua 84/1, Parcela 56 și 58, în valoare 
totală de 245.765 lei, format din: - Clădire, cu destinație spațiu birouri și depozit, construită în ultimii 3 
ani, structură metalică și pereți sandvich, învelită cu tablă; - Teren - proprietar Asan Florian. Asupra 
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele 
de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 
forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice 
străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române - copie după 
actul de identitat; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor, 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/ privind Codul de procedură fiscală. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de 
bunuri imobile. Anul 2016, Luna August, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/ 2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25, luna august, anul 2016, ora 
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu, se va vinde prin licitație publică 
deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Andrei Adonis SRL, CUI 25723348, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, str. Tabiei, nr. 41: - teren în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea 
Găujani, județul Giurgiu, Carte funciară 30314, preț de pornire al licitației 4.500 lei. Asupra bunului 
imobil se notează contractul de comodat pe o perioadă de 15 ani în favoarea d-nei. Arsenie Sorina 
Anabela. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este scutit de TVA, conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din 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 a licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod 
fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 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 instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, interior 2, 1, domnul Vasile Preda.
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Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei I.L. Caragiale şi la nr. 
de telefon: 0245.660.332.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str. C.S. Nicolăescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, corespun-
zător funcţiilor contractuale de 
execuţie de consilier cadastru gr.I 
(contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată) la Serviciul 
Cadastru din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Dolj, în temeiul HG 286/23.03.2011, 
modificată şi completată. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 05.09.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 08.09.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă, specializarea 
-cadastru, geodezie, topografie, măsu-
rători terestre şi cadastru, vechime în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani şi 
6 luni. Candidaţii vor depune dosa-

rele de participare la concurs până la 
data de: 26.08.2016 -inclusiv, ora 
16.00, la sediul OCPI Dolj, cam.104. 
Relaţii suplimentare la sediul OCPI, 
tel. 0251.413.128/ 0251.414.286, 
int.118, fax: 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanţa, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str. Sentinelei, 
nr.40, judeţul Constanţa, organizează 
concurs în conformitate cu HG 
286/2011 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, pentru ocupare posturi 
contractuale permanent vacante de: 
-infirmieră, studii generale (G), secţia 
Clinica Pneumologie I Adulţi -1 post; 
-economist debutant, studii superi-
oare (S), birou Management al cali-
tăţii serviciilor medicale -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.09.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
08.09.2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Infirmieră: -şcoală generală; -minim 6 
luni vechime în activitate; -curs infir-
miere organizat de Ordinul Asisten-

ţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
A s i s t e n ţ i l o r  M e d i c a l i  d i n 
România sau de furnizori autorizaţi 
de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea Minis-
terului Sănătăţii - Direcţia generală 
resurse umane şi certificare. Econo-
mist debutant: -diplomă de licenţă; nu 
este necesară vechimea în specialitate 
pentru debutant. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 26.08.2016, 
ora 10.00, la sediul spitalului, birou 
RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, birou RUNOS, 
persoană de contact: Paciu Luminiţa, 
telefon: 0241.486.338.

l Primăria comunei Udeşti, județul 
Suceava, organizează concurs de 
recrutare, programat la data de 
12.09.2016, ora 10.00 -proba scrisă şi 
14.09.2016, ora 10.00 -interviul, 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
publice vacantă: Consilier juridic (ID 
post 405797), clasa I gradul profesi-
onal asistent în cadrul compartimen-
tului juridic, administraţie locală, 
stare civilă, resurse umane, autoritate, 
tutelară, agricultură din cadrul 

aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Udeşti, Județul 
Suceava. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
Primăriei comunei Udeşti,  în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a.  
Condiţii de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe juri-
dice şi vechime minim 1 an în specia-
litatea studiilor. Dosar de înscriere: 
Pentru concursul de recrutare (funcţii 
publice de conducere şi funcţii publice 
de execuţie), dosarul va cuprinde 

următoarele documente, conform 
prevederilor art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată de 
H.G. nr.1173/2008: -copia actului de 
identitate; -formularul de înscriere, 
conform anexei  nr.3 la H.G. 
nr.611/2008, modificată; -copiile 
diplomelor de studii şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor speciali-
zări; -copia carnetului de muncă sau, 
după caz, sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate- număr pagini; 
-cazierul judiciar (acesta poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere, cu obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu origi-
nalul documentului pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai 

târziu de 5 zile lucrătoare de la data la 
care a fost declarat admis în urma 
selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de 
numire); -adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-declaraţia pe propria răspundere sau 
adeverinţa care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie poli-
tică. Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Udeşti şi la nr.de 
telefon: 0230.538.001. 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modifi-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 27988120. Nr. 
16392/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele  
13.30, în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 – 8, se va ține etapa a doua a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Agrococoni S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, 
municipiul Călărași, Str. București, nr. 30, Bl. I30, Sc. A, Etj. Parter, cod fiscal 27988120, în dosar de 
executare nr. 27988120, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren 
intravilan curți construcții, în suprafață de 2862 mp, situat în localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. 
cadastral 24, înscris în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 63.522 lei; - Construcție 
industrială și edilitară, cu destinația cramă, în suprafață de 383 mp, situată în localitatea Chiselet, jud. 
Călărași, nr. cadastral 24-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 59.261 
lei; - Construcție industrială și edilitară, cu destinația clădire basculă, în suprafață de 24 mp, situată în 
localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. cadastral 24-C2, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT 
Chiselet, în valoare de 4.715 lei; - Construcție industrială și edilitară, cu destinația hală vinificare, în 
suprafață de 228 mp, situată în localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. cadastral 24-C4, înscrisă în 
cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 31.828 lei; - Construcție anexă, cu destinația 
magazie, în suprafață de 81 mp, situată în localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. cadastral 24-C6, 
înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 18.341 lei; - Construcție anexă cu 
destinația magazie, în suprafață de 52 mp, situată în localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. cadastral 
24-C7, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 24.077 lei. Bunurile se vând în 
ansamblu, valoare totală: 201.743 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.(2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 14934641. Nr. 
16398/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 09.30, 
în Călărași, Str Eroilor, Nr 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Marsim Construct S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, 
municipiul Călărași, Str. Belșugului, nr. 9, Bl. I1, sc. 1, ap. 3, cod fiscal 14934641, în dosar de 
executare nr. 14934641, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Imobil, în 
valoare totală de 652.022 lei, format din: - Teren intravilan curți construcții, în suprafață de 1728 mp, 
situat în municipiul Călărași, str. Prelungirea Sloboziei, nr. 1, jud. Călărași, nr. cadastral 21907, înscris 
în cartea funciară nr. 21907 UAT Călărași, în valoare de 63.522 lei; - Construcție cu destinația de 
birouri și depozit, în suprafață construită de 445 mp și suprafață utilă de 386,75 mp, an construcție 
1980, situată în municipil Călărași, str. Prelungirea Sloboziei, nr. 1, jud. Călărași, nr. cadastral 21907 C, 
înscrisă în cartea funciară nr. 21907 UAT Călărași. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din 
care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor 
sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii 
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 
10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de 
O.R.C.; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române - copie după actul de identitat; pentru persoane fizice străine - copie după 
pașaport. Pe baza documentelor, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, 
sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/ privind Codul de 
procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. 
16399/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 11.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Societatea Agricolă Modelu SA, cu sediul în Jud. Călărași, 
localitatea Modelu, cod fiscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Construcție C1 grajd, în suprafață de 1260 mp, Construcție C2 
grajd, în suprafață de 921 mp și teren intravilan aferent construcției, 4.913 mp, situat în localitatea 
Modelu, jud. Călărași, valoare de 375.820 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare 
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române - copie după actul de identitat; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe 
baza documentelor , ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. 
16340/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 11.30, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Katila S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, Municipiul Călărași, 
Str. Stejarului, nr. 7, Bl. D7, Sc. 1B, Etj. 1, Ap. 3, cod fiscal 23066241, în dosar de executare nr. 
23066241, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară furgon 
Fiat Ducato JTD, an fabricație 2000, SS ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, 
culoare alb, nr. înmatriculare CL-03-TRT, valoare 6.616 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de 
stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitat; pentru persoane fizice 
străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită 
pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/ 
privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312.939, int. 159.
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cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante pe perioadă determinată de 
timp, corespunzătoare funcţiilor 
contractuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: 
Serviciul Cadastru -Biroul Înregis-
trare Sistematică: -12 posturi vacante, 
de execuţie, repartizate de la bugetul 
din venituri proprii, pentru imple-
mentarea Programului Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară, cu 
contract individual de muncă pe 
durată determinată de timp 36 luni. 
Cerinţele specifice pentru ocuparea 
posturilor: -consilier cadastru gr.IA -1 
post: Studii de specialitate: studii 
universitare de lunga durata absolvite 
cu diploma de licenta sau diplomă de 
absolvire (titlul de inginer/inginer 

diplomat) -specializarea geodezie, 
cadastru, topografie, măsurători 
terestre; -Vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: minim 6 ani şi 6 
luni; -Abilităţi comunicare; -Cunoş-
tinţe operare calculator. -consilier 
cadastru gr.II -2 posturi: Studii de 
specialitate: studii universitare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau diplomă de absolvire (titlul 
de inginer/inginer diplomat) -speciali-
zarea geodezie, cadastru, topografie, 
măsurători terestre; -Vechime în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minim 6 luni; -Abilităţi comunicare; 
-Cunoştinţe operare calculator. -asis-
tent registrator principal gr.I -2 
posturi: Studii de specialitate: studii 
universitare cu licenţă sau absolvite 
cu diplomă –specializarea drept; 
-Vechime în specialitate minim 3 ani 

şi 6 luni; -Abilităţi comunicare; 
-Cunoştinţe operare calculator. -asis-
tent registrator principal debutant -2 
posturi: -Studii de specialitate: studii 
universitare cu licenţă sau absolvite 
cu diplomă -specializarea drept; 
-Vechime în specialitate între 0 luni şi 
6 luni; -Abilităţi comunicare; -Cunoş-
tinţe operare calculator. -referent tr. 
IA -2 posturi: -Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -Vechime 
în muncă minim 6 ani şi 6 luni; -Abili-
tăţi comunicare; -Cunoştinţe operare 
calculator. -referent tr.I -1 post: 
-Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în muncă 
minim 3 ani şi 6 luni; -Abilităţi comu-
nicare; -Cunoştinţe operare calcu-
lator. -referent tr.II -2 posturi: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -Vechime în muncă minim 6 

luni; -Abilităţi comu-
nicare; -Cunoştinţe 
operare calculator. 
Data limită de depu-
nere a dosarelor de 
c o n c u r s  e s t e 
29.08.2016, inclusiv, 
orele 16,00, la sediul 
Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov. Concursul 
se va desfăşura la 
sediul O.C.P.I. Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1:   Proba 
scrisă: în data de 
08.09.2016, ora 09.00. 
Interviul: în data de 
13.09.2016 de la ora 
09.00 pentru funcţiile 
de consilier cadastru 
şi începând cu ora 
11.30 pentru funcţiile 
de asistent registrator 
principal si referent. 
Date de contact: 
telefon 021.224.60.85, 
interior 126; e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei 
legal: art.7, alin.(4) 
din H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările şi 
completările ulteri-
oare.

l Anunţ având în vedere prevederile 
art. 26 alin. (7) din Legea nr. 284/2010 
şi ale art. 7 din H.G. nr. 286/2011 
Centrul Cultural Județean Arad 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante în 
regim contractual, pe durată nedeter-
minată: -un post de conducere de şef 
serviciu gradul II, studii superioare, la 
Serviciul Programe, proiecte culturale 
şi gestionarea fondurilor nerambursa-
bile; - un post de execuție de inspector 
de specialitate debutant, studii superi-
oare, la Serviciul Programe, proiecte 
culturale şi gestionarea fondurilor 
nerambursabile. Condiţiile specifice 
de ocupare a postului de conducere 
de şef serviciu gradul II  la Serviciul 
Programe, proiecte culturale şi gestio-
narea fondurilor nerambursabile 
sunt: - Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul ştiințelor economice; - 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor  – minim 5 ani; - Cunoştinţe 
de  limba engleză – minim nivel 
mediu; - Cunoştinţe operare PC – 
nivel mediu; - Prezintă avantaj 
vechimea dobândită în instituții 
publice de cultură; - Posesor permis 
de conducere categoria B. Abilități, 
calități şi aptitudini necesare: gândire 
critică şi analitică, capacitate de a 
lucra eficient în echipă, creativitate şi 
inițiativă în elaborarea unor docu-
mente, abilități de comunicare. 
Condiţiile specifice de ocupare a 
postului de execuție de inspector de 
specialitate debutant la Serviciul 
Programe, proiecte culturale şi gestio-
narea fondurilor nerambursabile 
sunt:- studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul ştiințelor economice; - 
cunoştinţe de  limba engleză – minim 
nivel mediu; - cunoştinţe medii 
operare calculator; - vechime în speci-
alitate  –  0 ani; - posesor permis de 
conducere categoria B. abilități, cali-
tăți şi aptitudini necesare: gândire 
critică şi analitică, capacitate de a 
lucra eficient în echipă, creativitate şi 
inițiativă în elaborarea unor docu-
mente, abilități de comunicare. 
Concursul se organizează la sediul 

Centrului Cultural Judeţean Arad, în 
data de 06.09.2016, ora 10:00 proba 
scrisă, iar în data de 12.09.2016, ora 
10:00, proba de interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până în data de 29.08.2016 ora 14:00, 
la Centrul Cultural Județean Arad, 
camera 01. Persoană de contact –  
Cornelia Julean, tel. 0357/405386.

CITAȚII  
l Judecătoria Tg-Jiu, Dosar nr. 
14184/318/2015. Sentinţa civilă nr. 
2666 din 07.04.2016 "Admite cererea 
având ca obiect rezoluţiune contract 
întreţinere formulată de reclamanţii 
Fuiorea Vasile şi Fuiorea Elena în 
contradictoriu cu pârâta Boiangiu 
Maria. Dispune rezoluţiunea contrac-
tului de întreţinere autentificat sub 
nr.5406/12.09.2011 la BNP Titu 
Ionaşcu. Ia act de faptul că recla-
manţii şi-au rezervat dreptul de a 
solicita pe cale separată cheltuieli de 
judecată. Cu apel în termen de 30 zile 
de la comunicare, ce se depune la 
Judecătoria Tg.Jiu. Pronunţată în 
şedinţa publică de la 07.04.2016, la 
Judecătoria Târgu-Jiu.

DIVERSE  
l Subsemnata Condrea Ramona 
Iuliana reclamant în dosarul nr. 
23773/245/2015, obiect divorț fără 
minori, comunică pârâtului Stoler 
Victor Daniel cu ultim domiciliu în 
Iaşi str. Dr.Savini, nr.8, bl.H4, sc.A, 
et.4, ap.3, dispozitivul sentinței civile 
nr.4984/26.04.2016 – admite în parte 
cererea de chemare în judecată, 
formulată de reclamanta Condrea 
Ramona-Iuliana cu domiciliul în Iaşi, 
str. Dr.Savini, nr.8, bl.H4, sc.A, et.4, 
ap.3 în contradictoriu cu pârâtul 
Stoler Victor Daniel cu domiciliul în 
Iaşi, str. Dr.Savini, nr.8, bl.H4, sc. A, 
et. 4, ap.3, jud. Iaşi. Declară desfăcută 
căsătoria părților încheiată la data de 
25.08.2010 şi înregistrată sub nr. 1450 
în registrul de stare civilă al Primăriei 
Municipiului Iaşi, din culpa comună 
a părților. Ia act că părțile şi-au 
păstrat numele avute anterior căsăto-
riei. Ia act că nu s-au solicitat cheltu-
ieli de judecată. Cu apel în 30 de zile 
de la comunicare, cererea urmând a 
se depune la Judecătoria Iaşi. 
Pronunțată în şedință publică astăzi, 
26.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Administratorul Unic 
al Societăţii Tehnofrig Palace S.A., 
persoană juridică română cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
et.1, biroul 15, sector 1, număr de 
ordine în  Registrul Comerţului Bucu-

reşt i  J40/20742/2008,  C.U.I . 
RO24534677, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor societăţii la data de 14 septem-
brie 2016, ora 10, în Bucureşti, B-dul 
Poligrafiei nr.1C, et.1, biroul 15, sector 
1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor, la data de refe-
rinţă 03 septembrie 2016, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Adoptarea 
hotărârii de dizolvare voluntară a 
societăţii, în conformitate cu prevede-
rile art. 227 lit. d din Legea nr. 
31/1990, modificată şi republicată; 2. 
Numirea lichidatorului şi încetarea 
mandatului administratorului unic; 3. 
Împuternicirea administratorului 
unic al Tehnofrig Palace S.A., pentru 
a semna toate documentele necesare 
aducerii la îndeplinire şi înregistrării 
la organismele în drept a prezentei 
hotărâri, cu posibilitatea ca acesta să 
mandateze o altă persoană pentru 
îndeplinirea acestor formalităţi. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfăşurare a 
adunării generale ordinare a acţiona-
rilor, a doua adunare generală extra-
ordinară va fi convocată pentru data 
de 15 septembrie 2016, în acelaşi loc, 
la aceeaşi, cu aceeaşi ordine de zi.  
Administrator Unic al Societăţii 
Tehnofrig Palace S.A. Taban Ion.

LICITAȚII  
l Consiliul Local Breaza, tel 0244-
340.508, organizează: Vânzarea prin 
licitaţie publica cu strigare a unei 
suprafeţe de teren de 6.200 mp situate 
în oraşul Breaza, Gura Beliei, T17 P 
1344, proprietate private a oraşului. 
Preţ pornire 41.740 lei fără TVA 
pentru întreaga suprafaţă, respective 
6,73 lei/mp. Termen depunere docu-
mente prevăzute în Caietul se sarcini: 
05.09.2016, ora 16:00. Desfăşurarea 
licitaţiei: 06.09.2016, ora 10:30, sala de 
consiliu din cadrul Primăriei Breaza. 
Caietul se sarcini = 20 lie. Taxa de 
participare = 600 lei. Garanţia de 
participare = 1.000 lei. Regim juridic, 
economic şi ethnic este cel din certifi-
catul de Urbanism, parte integrate din 
documentaţia de licitaţie. 

l Continental 2000 S.P.R.L. -în cali-
tate de lichidator al Universal 
Tehnoproiect S.R.L., vinde prin lici-
taţie publică în data de 17 august 2016, 
orele 10.00 -Teren intravilan situat în 
municipiul Bucureşti, sectorul 4, 
strada Drumu Dealul Bradului, 
nr.149-151, înscris in CF nr.202180, 
nr.top 202180, în suprafaţă de 
2.000mp. Utilităţi: acces auto, apă-ca-
nalizare- electricitate-gaze, în apro-
piere. Terenul este împrejmuit, având 
vecinătăţi proprietăţi comerciale. În 
apropiere se află centre mari comer-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Nr. 115195/10.08.2016. Anunț privind 
valorificarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor 
Publice Urziceni, organizează licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos pentru societățile și 
bunurile următoare: 1. S.C. Infourz S.R.L. Manasia - 22 August 2016, ora 11.00: Laptop Sony SVF1521G6EW.EE9 I3 4 GB/ 500 GB/ 1 GB/ 
WIN 8 - preț pornire licitație 500 lei, fără TVA. 2. SC Gri-Max Stef SRL Urziceni - 22 August 2016, ora 12.00: Stoc de marfă: detergenți 
pentru rufe, vase, igienă în baie și bucătărie, articole de igienă personală - preț pornire licitație 1771 lei, fără TVA. 3. SC Agricola Sofy SRL 
Sf. Gheorghe - 23 August 2016, ora 11.00: Semănătoare păioase V&N Masterdrill D600 Pneumatic - preț pornire licitație 78151 lei, fără 
TVA; Tractor Class A20 /300 Arion 630C - preț pornire licitație 164226 lei, fără TVA; Mașină erbicidat Vermorel 2500/24 Advanced - preț 
pornire licitație 48096 lei, fără TVA; Mașină împrăștiat îngrășăminte Amazone ZA M300 - preț pornire licitație 24716 lei, fără TVA; 
Încărcător frontal Mailleux MXT15 - preț pornire licitație 37140 lei, fără TVA. 4. I.I. Barbulescu Elena Gabriela Sf. Gheorghe - 23 August 
2016, ora 12.00: Combină Claas Tucano 320, Germania 2011 - preț pornire licitație 375706 lei, fără TVA; Heder 5,4 metri, nr. 71506548, 
Ungaria - preț pornire licitație 36126 lei, fără TVA; Dispozitiv de rapiță 5,4 metri, Germania - preț pornire licitație 45157 lei, fără TVA. 5. I.I. 
Manolache Garofita Ion Roata - 24 August 2016, ora 11.00; Tractor MC Cormick C90 Max 2010 - preț pornire licitație 102402 lei, fără TVA; 
Plug Vogel & Noot LM 950 2010 - preț pornire licitație 19200 lei, fără TVA; Combină Laverda Rev 200 2010 - preț pornire licitație 289426 lei, 
fără TVA. 6. I.I. Cazacu Valentina Ion Roata - 24 August 2016, ora 12.00: Tractor Case IH JX 95 2011 - preț pornire licitație 111400 lei, fără 
TVA; Grapa cu discuri V & N 2011 - preț pornire licitație 79400 lei, fără TVA. 7. I.I. Cazacu Marius Ionut Ion Roata - 25 August 2016, ora 
11.00: Combină Laverda M 304 2010 - preț pornire licitație 378416, lei fără TVA. 8. S.C. Roata Vieții S.R.L Urziceni - 25 August 2016, ora 
12.00: Mobilier și echipament bar, cuptoare, obiecte bucătărie, mobilier restaurant, case de marcat, mese billiard, uși metalice fixate în 
perete. Starea tehnică a bunurilor este degradată - preț pornire licitație 10918 lei, fără TVA. 9. SC Zanfir Serv SRL Urziceni - 26 August 
2016, ora 11.00: Accesorii pentru telefoane mobile (huse, carcase, baterii) - preț pornire licitație 2477 lei, fără TVA. 10. SC Peruaa - 
Servicii SRL Coșereni - 26 August 2016, ora 12.00: Lamă zăpadă LSP 2200 - preț pornire licitație 3200 lei, fără TVA. 11. SC Silvex Minu SRL 
Coșereni - 26 August 2016, ora 11.00: Echipament erbicidat EIP-600 - preț pornire licitație 4700 lei, fără TVA; Echipament fertilizat MIC-50 
- preț pornire licitație 3400 lei, fără TVA; Semănătoare Sup 29 - preț pornire licitație 1800 lei fără TVA; Semănătoare Spa 8 - preț pornire 
licitație 12600 lei, fără TVA; Plug PP330 - preț pornire licitație 800 lei, fără TVA; Remorcă tractor 7.5 T - preț pornire licitație 4900 lei, fără 
TVA; Cultivator CPP 5 - preț pornire licitație 1500 lei, fără TVA; Presă baloți Welger - preț pornire licitație 3000 lei, fără TVA. 12. S.C. 
Carnicom S.R.L. Coșereni - 26 August 2016, ora 12.00: Autoutilitară Mitsubishi L200, nr. identif: MMCJNKB40BD030193 - preț pornire 
licitație 46566 lei, fără TVA; Autoutilitară Ford Tranzit, nr. identific: WFOLXXTTFL6Y12393 - preț pornire licitație 18084 lei, fără TVA; Stoc 
marfă erbicide, fungicide, insecticide - preț pornire licitație 23168 lei, fără TVA. 13. S.C. Carnicom S.R.L. Coșereni - 26 August 2016, ora 
13.00: - Teren arabil extravilan în suprafață de 3900 mp, situat în loc. Coșereni, jud. Ialomița, tarlaua 268/1, parcela 3, nr. cadastral 460, 
CF 20346, preț pornire licitație 57844 lei. Nu se aplică TVA. Prețurile nu includ TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației la 
unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de 
pe actul de identitate; 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 instanța judecãtoreascã 
competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 
207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmeazã sã se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Relații suplimentare se pot obține la 
telefon 0243.255110, 0243.255115, e-mail: admin.urilafsx01.il@mfinante.ro. Data afișării: 10.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice - Argeș. Nr. 
198620/11.08.2016. Invitație de participare. Agenția Națională 
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor 
în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 
23.08.2016, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de 
practicieni  în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: S.C. Forum Auto Creativ S.R.L. - dosar nr. 
228/1259/2016; S.C. Amdo Rom Development S.R.L. - dosar nr. 
221/1259/2016; S.C. Bady Grand Explorer S.R.L. - dosar nr. 
226/1259/2016; S.C. Lary and Valy Com S.R.L. - dosar nr. 
241/1259/2016, S.C. Version Auto Fiorello S.R.L. - dosar nr. 
220/1259/2016, S.C. Adria Metal Recycling S.R.L. - dosar nr. 
233/1259/2016, S.C. Nord Automobile Sportwagen S.R.L. - dosar 
nr. 227/1259/2016; S.C. Jianca Speed Logistic S.R.L. - dosar nr. 
174/1259/2016; S.C. Mido Trans Imob S.R.L. - dosar nr. 
193/1259/2016, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 24.08.2016, orele 12.00, la sediul: 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș din Municipiul 
Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel. 
0248.211511, int. 3348, int. 3345.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 28867895/2016. Nr. 
16.394/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele  
13.00, în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a doua a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Anghel Promotor S.R.L., cu sediul în Jud. 
Călărași, municipiul Călărași, Str. Mușețelului, nr. 6, Bl. J17, Sc. 1, Etj. Parter, cod fiscal 28867895, în 
dosar de executare nr. 28867895/2016, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) 
este: - Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2005, Nr. identificare UU1LSDJJH34997746, Serie mo- 
tor D008396, capacitatea cilindrică 1461 cmc, culoare gri met., nr. înmatriculare CL-57-ANG, 
valoare 3.224 lei, în funcțiune; - Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2006, Nr. identificare 
UU1LSDJJH36667050, Serie motor D302462, capacitatea cilindrică 1461 cmc, culoare gri met., nr. 
înmatriculare CL-50-ANG, valoare 3.436 lei, în funcțiune; - Autoturism Dacia Logan, an fabricație 
2007, Nr. identificare UU1LSDJKH38618235, Serie motor D085463, capacitatea cilindrică 1461 cmc, 
culoare gri met., nr. înmatriculare CL-27-ANG, 4.201 lei, în funcțiune. Asupra bunurilor care fac 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de 
stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane 
fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte 
la data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. 
Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 16711212. Nr. 
16341/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedura fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 12.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului Filip Construct S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, comuna 
Borcea, cod fiscal 16711212, în dosar de executare nr. 16711212, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren intravilan curți construcții, în suprafață de 2817 mp, situat în 
localitatea Borcea, jud. Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858, înscris în cartea funciară nr. 
22858 UAT Borcea, în valoare de 64.903 lei; - Construcție C1 spațiu comercial, în suprafață de 248 mp, 
situată în localitatea Borcea, jud. Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858 C1, înscrisă în 
cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, în valoare de 143.269 lei; - Construcție anexă cu destinația 
magazie, în suprafață de 59 mp, situată în localitatea Borcea, jud. Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. 
cadastral 22858 C2, înscrisă în cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, în valoare de 113.465. Bunurile 
se vând în ansamblu, valoare totală: 321.637 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de dată stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care 
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare ,tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris , cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 10.08.2016. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călăraşi, MRJ. 
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, Nr. 6 – 8. Dosar executare nr. 16711212. Nr. 
16342/09.08.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 29.08.2016, orele 12.30, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Filip Construct S.R.L., cu sediul în Jud. Călărași, Comuna 
Borcea, cod fiscal 16711212, în dosar de executare nr. 16711212, prețul de pornire al licitației pen-  
tru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Fiat Doblo, an fabricație 2005, nr. înmatriculare  
CL-68-BMM, culoare albastru, valoare 13.319 lei; - Autoturism Dacia Logan Break, an fabricație 2005, 
nr. înmatriculare CL-03-NBD, culoare alb, valoare 9.359 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de 
stat); dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare, tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române  - copie după actul de identita; pentru persoane fizice 
străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la 
data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
10.08.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Băicoi. Nr. 41866/10.08.2016. Anunțul privind vânzarea. Anul 2016, Luna 08, Ziua 11. În 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde 
prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC Limo Rent SRL, cu domiciliul în 
localiattea Băicoi, str. Progresului, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14: - Autoutilitară Citroen PH-18-LIM, nr. DE 
identificare: FBGT2A0011T24E3. Preț de pornire licitație 6575 lei (fără TVA) a - 3 - a licitație. - SC Roby 
Mari Invest Prod SRL, cu domiciliul în localitatea Plopeni, B-dul. Independenței, nr. 6B, bl. 19C, sc. A, 
et. 2, ap. 4, jud. Prahova: - Construcție tip chioșc - Construcție din aluminiu și geam termopan în 
suprafață de 25 mp - situat în localitatea Plopeni, str. Republicii, nr. 10, jud. Prahova. Preț de pornire 
licitație 15.779 lei (fără TVA) prima licitație. - SC Servicii Edilitare Plopeni SRL, cu domiciliul în 
localitatea Plopeni, B-dul. Republicii, nr. 9, bl. C17, et. P, jud. Prahova: - Tractor de tuns iarba MC 
Cullach MI2592RB. Preț de pornire licitație 1843 lei (fără TVA) a 3 - a licitație; - Presă hidraulică 
salubritate. Preț de pornire licitație 6465 lei (fără TVA) a 3 - a licitație. - SC Angelo Cadouri și Surprize 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Roșu, str. Răzorului, jud. Ilfov: - Uși interior cu tocuri - 191 buc. 
Preț de pornire licitație 86,45 lei (fără TVA) a 1 - a licitație; - Jucării cadouri plastic 62.000 buc. stoc. 
Preț de pornire licitație 868,00 lei - tot stocul - (fără TVA) a 1 - a licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei 
de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN 
deschis la Trezoreria Boldești - Scăeni, RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 
ziua de 29.08.2016 - orele 16.30. Licitația va avea loc în data de 30.08.2016 la orele 11.00 - 13.30 la 
SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Anunțurile: nr. 41861, 7059, 7059, 41862/11.08.2016 pot fi consultate la sediul organului 
fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și 
actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi 
publicat pe site de pe data de 11.08.2016, până pe data de 29.08.2016, inclusiv.

ciale: Carrefour, Real, Metro. Preţ de 
pornire la licitaţie: 402.966 lei -+TVA. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc. B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la licitaţie 
este obligatorie achiziţionarea caietului 
de sarcini. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 10% din preţul de 
pornire. Informaţii prin e-mail: 
contact@continental2000.ro, sau la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 6 7 . 3 1 1 . 6 4 4 ; 
0728.137.515- şi pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro

l Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de 
administrator judiciar al S.C. 
Nord-Est Consulting S.R.L. cu sediul 
în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu 
nr. 4, jud. Neamţ, J27/1391/2006, CUI 
19241620,  în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 85/2014, art. 156, alin 3, 4 
scoate la vânzare următorul bun mobil 
pentru care s-a primit oferta fermă 
menţionată mai jos: “Masina de foraj 
hidraulic senilata”. Oferta ferma 
pentru bunul mobil a fost facuta de 
catre un ofertant, acesta oferind pretul 
de 75.000 euro+TVA. Conform regula-
mentului de vanzare aprobat de catre 
adunarea creditorilor din data de 

01.08.2016 se acceptă supraoferte 
după cum urmează: - Durata de 
supraofertare este de 30 zile de la 
momentul apariţiei în presă a prezen-
tului anunţ, respectiv pana la data de 
12.09.2016, ora 12,00. - Pasul de supra-
ofertare este de 10% din prețul de 
pornire al licitației . Pentru ca o supra-
ofertă să poată fi luată în considerare 
este necesar ca ofertantul sa depuna in 
contul de insolventa al S.C. Nord-Est 
Consulting S.R.L , CUI 19241620, 
IBAN:  RO32BRDE280SV53046932800, 
deschis la BRD GSG S.A. Piatra 
Neamț, garantia de participare de 10% 
din suma ofertata cu cel putin 5 zile 
lucratoare  inainte de deschiderea 
ofertelor, adica pana cel mai tarziu  la 
data de 07.09.2016 ora 15,00.  - Ofer-
tantii vor depune pana la data de 
12.09.2016 ora 10:00  oferta lor in plic 
sigilat, la sediul administratorului 
judiciar din Piatra Neamţ, str. Dură-
ului nr.13, jud Neamţ, cuprinzand 
datele de identificare ale societatii 
ofertante, persoana autorizata de 
societate sa faca oferta, pasul de 
supraofertare, cat si valoarea absoluta 
a ofertei, conditiile in care se va face 
plata pretului si dovada achitarii 
garantiei (ordin de plata vizat de 

banca). - Este agreata oferta cu cel 
mai mare pret. Administratorul judi-
ciar va intocmi un clasament al ofer-
telor in functie de pret, numar de 
inregistrare al ofertelor si perioada 
minima de achitare a diferentei de 
90% din pretul ofertat. Plicurile se vor 
desface in prezenta ofertantilor la 
data de 12.09.2016, la sediul adminis-
tratorului judiciar, ora 12:00, cand se 
va stabili cumparatorul. - La preturi 
egale se acorda prioritate investito-
rului initial prezentat in anunt, sau, 
daca acesta nu supraoferteaza, celui 
cu numar de inregistrare a ofertei cel 
mai mici. Se va analiza si perioada 
propusa de ofertanti pentru plata 
diferentei de pret de 90%, termenul 
legal si cel maxim agreat de creditori 
este de 5 zile conform art. 770 Cod 
procedură civilă. Daca in cele 5 zile 
adjudecatarul nu achita pretul inte-
gral se va notifica prin fax  urmatorul/
urmatorii ofertanti cu acelasi pret si 
in ordinea numarului de inregistrare 
al ofertei. Termenul de raspuns si 
plata a diferentei de pret este de 
maxim  3 zile lucratoare. Daca nici 
acestia nu raspund si nu achita pretul 
se continua procedura cu urmatorii 
ofertanti in ordinea descrescatoare a 

ofertelor. Ofertantul caruia i se soli-
cita plata diferentei de  pret si nu 
achita pretul integral i se va retinte 
garantia de participare cu titlu de 
daune interese. Relatii suplimentare 
pot fi oferite la sediul lichidatorului 
judiciar sau la tel/fax 0233/236535.

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Rast, str. 
Dunării, nr.158, judeţul Dolj, cod fiscal: 
5 0 0 2 1 3 4 ,  t e l . 0 7 4 5 . 0 1 9 . 3 2 1 , 
0725.566.885, fax: 0251.324.415, 
e-mail: rast@cjdolj.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Concesionare teren intravilan în 
suprafaţă de 15.85 Ha situat în T51, 
P74, P74/1, P76/1, P78/1, P221 în 
Comuna Rast, judeţul Dolj, pe o peri-
oadă de 49 ani. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: de la sediul 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  R a s t . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin solicitare de la sediul 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  R a s t . 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire:  Comp. Contabilitate -Primăria 
Comunei Rast, str.Dunarii, nr.158, 
judeţul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: nu este cazul. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 26/08/2016, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele. 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 05/09/2016, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comp Contabilitate -Primăria 
Comunei Rast, str.Dunării, nr.158, 
judeţul Dolj. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un exem-
plar original şi un exemplar copie. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 06/09/2016, ora 10.00, la Primăria 
Comunei Rast, str.Dunării, nr. 158, 

judeţul Dolj, sala de şedinţe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Dolj, 
Craiova, str.Brestei, nr.12, cod poştal: 
200581, judeţul Dolj, Telefon: 
0251.418.612, Fax: 0251.419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţ i i l e  a b i l i t a t e ,  î n  v e d e r e a 
publicării: 10/08/2016.

PIERDERI  
l Pierdut certificat constatator întreru-
pere activitate eliberat în 13.01.2010 şi îl 
declarăm nul. Certificatul a aparţinut 
firmei S.C. STYLMAN Trans S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, str. Izvorul Crişului 
nr.15, bl.A8, sc.A, ap.8, sector 4, cu 
număr de înregistrare la Registrul 
Comerţului J40/3128/1992, cod de 
identificare fiscală 3750694. 

l Gasa Florian- declar pierdute (nule) 
adeverinţă buletin identitate, card sănă-
tate, certificat medical.

ANUNȚURI


