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

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

l U.M. 02122 Bucuresti din Ministerul 
Apararii Nationale, organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual pe perioada 
nedeterminata, astfel: Muncitor calificat 
I (cofetar-patiser): -proba scrisa 
-09.10.2017, ora 10.30; -proba practica 
-13.10.2017, ora 08.00; -interviu 
-19.10.2017, ora 10.30; -data limita de 
depunere a dosarelor este 29.09.2017, 
ora 15.00; -studii necesare:sa fie absol-
vent/a a unor studii medii sau profesio-
nale in domeniul postului sau sa fie a 
absolvent/a cel putin a unui curs, ori 
program de perfectionare si/sau specia-
lizare in domeniul postului; -vechime in 

munca -minim 9ani si 6luni; -vechime in 
meserie -3ani. Depunerea dosarelor si 
organizarea concursului se vor face la 
sediul U.M.02122 Bucuresti, str.Insti-
tutul Medico-Militar, nr.3-5, S1 Bucu-
resti, unde vor fi afisate si detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact 
ale  secretariatului ,  la  telefon 
021/3165329.

l Primăria comunei Podari organizează 
la sediul din str.Dunării, nr.67, comuna 
Podari, judeţul Dolj, concurs de recru-
tare pentru ocuparea unei  funcţii 
publice vacante: inspector,  clasa I grad 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului  Activităţi sociale și 
stare civilă. Concursul se organizează în 
două etape: în data de 17.10.2017, ora 
10.00- proba scrisă; în data de 
20.10.2017, ora 10.00- proba interviu. 
Pentru a putea participa la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ, următoarele condiţii: 1. 
Condiţii generale: conform art.54 din 
Legea nr.188/1999, rerep, privind 
statutul funcţionarilor publici. 2. 
Condiţii specifice postului: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -nu necesită 
vechime. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Podari din str.
Dunării, nr.67, com.Podari, judeţ Dolj. 
Informaţii suplimentare cu privire la 
documentele aferente concursului, 

tematica și  bibliografia se afișază la 
sediul instituţiei sau se  pot obţine la  
telefon 0251.339.155, Secretariatul 
comisiei de concurs.

l Primăria comunei Teliu, judeţul 
Brașov, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante de CONSILIER clasa I 
grad professional Principal la Compar-
timentul Urbanism. Condiţii: generale: 
cele prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 republicată(2). Specifice: - 
studii superioare cu de lungă durată cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
construcţiilor. -vechime în specialitatea 
studiilor, potrivit art. 57 din Legea 
nr.188/1999 de minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor absolvite. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: proba 
scrisă și interviul. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 10 .10. 2017 înce-
pând cu ora 10.00 iar interviul în data 
de 12.10.2017 începând cu ora 10.00, la 
sediul Primăriei Teliu. Bibliografia 
pentru concurs este afișată la sediul 
Primăriei Teliu, iar dosarele se primesc 
până la data de 27.09.2017 la secretari-
atul instituţiei.

l Primăria Comunei Ciocani, cu sediul 
în satul Ciocani, comuna Ciocani, 
judeţul Vaslui, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii 
publice vacante de execuţie de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, din 
cadrul compartimentului contabilitate, 
în data de 23.10.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă), și 25.10.2017, ora 10.00 (inter-
viul), la sediul Primăriei Comunei 
Ciocani. Dosarele de concurs se vor 
depune la sediul Primăriei Comunei 

Ciocani în termen de 20 de zile calen-
daristice de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial. Condiţii de partici-
pare la concurs: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (republi-
cată), să aibă studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare economice de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă și cunoștinţe operare PC 
-nivel mediu. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul: 0235.709.826.

l Primăria Comunei Sohatu, judeţul 
Călărași, organizează concurs de recru-
tare privind ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă -Referent (agent 
agricol), clasa a III-a, gradul profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului 
Administraţie Publică Locală și Secreta-
riat Administrativ, al aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Sohatu, judeţul Călărași, conform HGR 
611/2008, la datele de 17 octombrie 2017 
-proba scrisă -ora 11.00 și 19 octombrie 
2017 -interviul -ora 11.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune în 
perioada: 15 septembrie 2017 până la 
data de 04 octombrie 2017, inclusiv. 
Condiţiile de participare la concurs: 
-studii- liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: -nu 
este cazul. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Sohatu, judeţul 
Călărași, telefon: 0242.517.005, e-mail: 
primariasohatu@hotmail.com

l Şcoala Gimnazială Fărcașele, cu 
sediul în localitatea Fărcașele, strada 
Principală, numărul 13, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante 
de: -Numele funcţiei: Îngrijitor, 0,5 
normă, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
Selecţia dosarelor: 20-29.09.2017, orele 
8.00-12.00; -Proba scrisă în data de 
02.10.2017, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 03.10.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 04.10.2017, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: nu necesită; -cunoașterea 
limbii române scris și vorbit; -vârsta 
minimă de 18 ani, apt medical. Candi-

daţii 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 Şcolii 
Gimnaziale Fărcașele. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale Fărca-
șele, persoană de contact: Dinu Melania, 
telefon/fax: 0249.531.303, e-mail: 
scoala_farcasele@yahoo.com

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexan-
dria, judeţul Teleorman, strada Liber-
tăţii, nr.1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant: -2 posturi infirmier debutant în 
cadrul secţiei Anestezie și Terapie Inten-
sivă; -2 posturi infirmier debutant în 
cadrul secţiei Neurologie; -1 post îngriji-
toare în cadrul secţiei Neonatologie. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru infirmier debutant: 
-Şcoală generală; -Fără vechime. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru îngrijitoare: -Şcoală 
generală; -Fără vechime. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă în data de 09.10.2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora 
interviului vor fi anunţate după rezul-
tatul probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia și relaţii 
suplimentare la avizierul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.

l Spitalul Municipal Olteniţa, cu sediul 
în localitatea Oltenița, strada Argeșului, 
numărul 134, judeţul Călărași, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, conform HG 
286/2011, astfel: -1 post de inginer IA 
-compartiment tehnic; -1 post de consi-
lier juridic debutant -biroul de manage-
ment al calităţii serviciilor medicale. 
Concursul se va desfășura la sediul 
spitalului menționat mai sus, astfel: 
-proba scrisă -în data de 9.10.2017, ora 
10.00; -interviul -în data de 10.10.2017, 
ora 11.00. Condiţii generale pentru 
participarea la concurs: -are cetăţenie 
română; -cunoaște limba română, scris 

și vorbit; -are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -are capaci-
tatea deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează; -îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice, 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat. Condiţii 
specifice: -pentru postul de inginer 
tehnic IA: -diplomă de licenţă în dome-
niul tehnic; -certificat privind starea de 
sănătate; -vechimea în muncă minim 6 
ani și 6 luni; -pentru postul de consilier 
juridic debutant: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -certificat stare de sănătate; 
-vechimea în muncă nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pâna la data de 
29.09.2017, ora 14.00. Relaţii suplimen-
tare la sediul spitalului, persoană de 
contact: Topârceanu Emilia, telefon: 
0242.515.931, interior: 237, fax: 
0242.510.673.

l Primăria Comunei Slatina-Timiș, 
Județul Caraș-Severin, organizează 
concurs de recrutare, în perioada 09-11 
octombrie 2017, pentru ocuparea, pe 
perioadă determinată, a două posturi 
contractuale vacante de consilier IA. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Slatina-Timiș, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
09.10.2017, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 11.10.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concursul organizat 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale 
de consilier IA, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -îndeplinește condițiile 
prevăzute la art.3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin HG 
nr.286/2011; -nu este necesară vechime 
în muncă. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 29.09.2017, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Comunei Slatina-Timiș. 
Actele se vor depune la secretarul comi-

Vesuvius is a world leader in the development, manufacturing and marketing of high performance specialty ceramics and             
refractory products for demanding industrial applications and in particular in steel making industry.

The Flow Control Systems division of Vesuvius is dedicated to the conception, engineering, assembly and commissioning of steel 
flow control equipment, including mechanical devices, hydraulic, automation and robotics.

We are recruiting for the Flow Control Systems division a (m/f):

Automation Field Service Engineer 
He will join the Customer Service Team reporting to the Flow Control Systems Automation Manager Europe, while based in Romania.
PreferencePreference will be given to an Automation Engineer or Technician with Professional experience for Automation Installation, 
Commissioning and Trouble Shooting.

This position will require to travel internationally up to 80% of the time.

Key Responsibilities:
• Shop Test of Project Equipment at Manufacturing Site, Ghlin, Belgium
• Installation, Supervision and Commissioning of Project Equipment at Customer Sites including Planning Project Meetings with 
Customer and Sub Contractors
• Operation and Maintenance Training• Operation and Maintenance Training
• Optimization of the regulation
• Technical Reporting to the Project Manager in order to complete the Commissioning up to a Proper Customer Acceptance and 
Satisfaction
• Technical Feedback and sharing of the field experiences for the continuous improvement of the Product and of the Customer 
Satisfaction
• Provide a level of Customer Support that enhances the relationship with the Customer and increases the Company profile
• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity• Ensure that all activities are performed with due regard to the health and safety standards applicable to the activity

 Knowledge, experience and skills needed:
• Automation/Electrical Engineering Education
• 2 to 10 years of Industrial Experience
• Knowledge and basic experience in electricity (low voltage)
• Knowledge and basic experience in PLC programming and in regulation (PID)
• The motivation/ability to learn the detailed aspects of the installation and operation of our Systems
• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site• Capable of Managing and Leading Operators and Sub-contractors at Site
• Proactive and Self-motivated with a flexible approach to working hours
• Fluent in English

INTERESTED CANDIDATES please email CV and supporting letter to Laurence Malherbe at Laurence.malherbe@vesuvius.com
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siei de concurs: doamna Găina Maria 
Mirabela, consilier în cadrul Comparti-
mentului financiar, resurse umane, 
proiecte internaționale, al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Slati-
na-Timiș. Relații suplimentare privind 
condiţiile specifice și bibliografia de 
concurs se obțin la sediul Primăriei 
Slatina-Timiș, din localitatea Slati-
na-Timiș, strada Principală, numărul 32, 
județul Caraș-Severin, și la telefon: 
0255.260.844, e-mail: primaria@slatina-
timis.ro

l Școala Gimnazială Nr.1 Hili-
șeu-Horia, județul Botoșani, organizează 
concurs de ocupare a unui post contrac-
tual vacant de șofer, 0.5 normă, durată 
nedeterminată, în temeiul legii HG 
286/2011. Condiții ocupare post: -Expe-
riență minim 2 ani; -Studii M -medii; 
-Permis conducere categoria D; -Atestat 
profesional. Concursul va avea loc în 
data de 10.10.2017 și cuprinde: -Proba 
scrisă: ora 09.00; -Proba practică: ora 
11.00. Depunerea dosarelor se face la 
secretariat, în perioada 18.09.2017-
29.09.2017. Detalii suplimentare la 
secretariat: 0231.621.131.

l Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, strada 
București, număr 82, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs, conform HG 
286/23.03.2011, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de șofer autosa-
nitară I, perioadă nedeterminată, la 
substaţia Bolintin. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească urrmătoarele condiţii: diplomă 
de bacalaureat, permis conducere cate-
goria B și C, vechime 6 ani în speciali-
tatea de șofer profesionist, diplomă de 
absolvire a cursului de ambulanţier. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituţiei, în data de 09.10.2017, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul în data 
de 11.10.2017, ora 10.00. Bibliografia și 
relaţii suplimentare la sediul instituţiei, 
telefon/fax: 0246.213.188, mobil: 
0731.137.120, e-mail: sjagiurgiu@
sjagiurgiu.ro, persoană de contact: 
Stănescu Doiniţa.

l Școala Gimnazială Dora Dalles 
Bucșani, cu sediul în Bucșani, strada 
Principală, numărul 933, judeţul 
Dâmboviţa, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante 
de: -Numele funcţiei: Administrator 
patrimoniu -0,5 normă, Numele funcţiei: 

Bibliotecar -0,5 normă, Număr posturi: 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 09.10.2017, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 09.10.2017, 
ora 12.00; -Proba practică în data de 
09.10.2017, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-Studii: studii superioare (Facultatea de 
Știinţe Economice); -Program de califi-
care/perfecționare profesională în 
ocupația de bibliotecar; -Vechime: 
minim 5 ani în muncă; -Cunoștinţe TIC, 
competenţe profesionale în transport de 
persoane, cunoștinţe SSM. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea III-a, la sediul: Școala 
Gimnazială Dora Dalles Bucșani. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școala Gimna-
zială Dora Dalles Bucșani, persoană de 
contact: Dinu Aurelia, telefon: 
0723.545.694, fax: 0245.235.133, e-mail: 
scoala_bucsani@yahoo.com

l Primăria Orașului Panciu, Judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante consi-
lier, clasa I, grad profesional superior, 
astfel: „La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr. 1268 din 8 
septembrie 2017, la anunţul cu numărul 
de înregistrare 112183 al Primăriei 
Orașului Panciu, judeţul Vrancea, 
adresă: strada Titu Maiorescu, numărul 
15, pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de consilier, clasa I, grad profe-
sional superior,  conform Legii 
nr.188/1999, se face următoarea rectifi-
care: în loc de: „Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor 
superioare în domeniul Știinţelor Admi-
nistrative; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului, 
minimum 9 ani” se va citi: „Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor superioare în domeniul 
Știinţelor Administrative; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului, minimum 9 ani; -cunoștinţe PC 
nivel mediu.” (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului Oficial 
al României, Partea a III-a.)” Restul 
anunţului rămâne neschimbat.

l Primăria Comunei Dragomirești- 
Vale din Judeţul Ilfov, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice de execuție 

vacante: -inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent- Compartimentul achiziții 
publice și tehnic, -referent, clasa III, 
grad profesional asistent- Comparti-
mentul achiziții publice și tehnic. 
Concursul cuprinde 2 probe, respectiv 
proba scrisă și proba orală, care se vor 
susţine la sediul Primăriei Comunei 
Dragomirești- Vale din str. Micșunelelor, 
nr.87, Comuna Dragomirești- Vale, 
Judeţul Ilfov. Proba scrisă va avea loc în 
data de 17.10.2017, orele 10.00. Proba 
orală va avea loc în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dragomirești- Vale din Str. 
Micșunelelor, nr.87, Comuna Dragomi-
rești- Vale, Judeţul Ilfov, respectiv până 
la data de 04.10.2017, ora 16:00, ultima 
zi de selecţie a dosarelor fiind în data de 
11.10.2017. Dosarele de concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia vor fi afișate la 
sediul primăriei. Informaţii suplimen-
tare  se  pot  obţ ine  la  te lefon 
021.436.71.32.

l Direcţia Generală de Impozite și Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor  
publice de execuţie vacante, respectiv: •1 
post inspector, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul Biroului Prelucrarea 
Automată a Datelor; •1 post inspector, 
clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Serviciului Economic; Condiții 
generale: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiții de participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent –Biroul Prelucrarea Automată a 
Datelor: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice de 
execuție, inspector- grad profesional 
asistent– minim 1 an. Condiții de parti-
cipare pentru postul de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant –Serviciul 
Economic: -Studii universitare de licență 

absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice de 
execuție, inspector- grad profesional 
debutant– nu este cazul. Dosarele de 
înscriere în vederea susţinerii concur-
sului se pot depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului, la 
sediul D.G.I.T.L. Sector 6. Concursul va 
avea loc în data de 16.10.2017 ora 10.00– 
proba scrisă, la sediul D.G.I.T.L. Sector 6 
din Str. Drumul Taberei, nr.18. Biblio-
grafia, cerinţele pentru ocuparea 
postului și actele necesare pentru 
dosarul de înscriere sunt afișate la sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6, iar relaţii suplimen-
tare se pot obţine de la Biroul Resurse 
Umane– tel. 0374.817.720.

ÎNCHIRIERI OFERTE
 

l Închiriez apartament apartament 2 
camere, în Berceni, Piaţa Sudului, deco-
mandat, mobilat modern, preţ 300 euro/
lună. Tel. 0722668673.

CITAȚII
 

l Judecătoria Tg-Jiu, str.Tudor Vladi-
mirescu, nr.34, Tg-Jiu, Gorj, Secția 
Civilă, prin CITAȚIA emisă în data de 
11 septembrie 2017   în dosarul 
nr.8656/318/2016, Fond, având ca 
obiect ordonanța de plată, disjungere din 
dosarul nr.4148/318/2016  comunica 
termenul de judecatî în data de 
21.09.2017, Sala 4, Complet C24, ora 
11.30 domnului Garosila Marian în 
calitate de pârât/debitor (pentru contra-
valoare neachitata chirie și utilități) al 
SC Hidroconstructia SA Unitatea de 
Construcții Montaj Jiu -reclamant, cu 
sediul in Tg-Jiu, str.Hidrocentralei, 
nr.49, Tg-Jiu, Gorj.

l Se citează numita Subțire Maria, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea 
Berliste, nr. 85, județul Caraș-Severin, la 
Tribunalul Caraș-Severin, în dosarul cu nr. 
913/273/2016, având ca obiect îndreptare 
eroare materială, în calitate de pârâtă, 
pentru data de 28.09.2017 în proces cu SC 
Bardeau Holding Romania SRL.

l Se citează numita Pacheco Vicki 
Blanche, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în România, Reșița, str. G.A. Petculescu, 
nr. 13, sc. 3, ap. 1, județul Cara-Severin, 

în dosarul cu nr. 6232/290/2016 al Jude-
cătoriei Reșița, având ca obiect divorț, în 
calitate de pârâtă, în proces cu Pacheco 
Liviu Petrică, în calitate de reclamant, 
pentru data de 25.10.2017 la Judecătoria 
Reșița.

l Numita Calota Sunita Elena ultimul 
domiciliu cunoscut Vartoapele de Sus 
jud. Teleorman, este citata in data 
07.11.2017, la Judecatoria Alexandria 
jud. Teleorman, in calitate de parat in 
Dos. nr. 6514/740/2016 Jud. Alexandria

l Carmaciu Marius Constantin, recla-
mant, chem in judecata pe parata 
Carmaciu Florica domiciliata in Iasi, 
soseaua Nationala nr.42 B, bloc A1, scara 
E, etaj 4, apart 1 la Judecatoria Iasi, dosar 
nr. 2564/245/2017, divort fara minori, 
termen 02.10.2017, C36M, ora 8.30.

l Se citează numita Pîrvan Felicia Ligia 
în calitate de pârâtă în dosar nr. 
3609/223/2011, la Judecătoria Drăgă-
șani, în data de 04.10.2017 – anulare act. 

DIVERSE
 

l Judecătoria Corabia a hotarât în 
dosarul nr.2272/213/2016 prin sentinţa 
civilă nr.168 din data de 21.03.2017 
următoarele: admite acţiunea privind 
creditoarea SC Tel Drum SA, cu sediul 
în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, 
nr. 458 bis, jud. Teleorman, în contradic-
toriu cu debitoarea SC Trans Petro Mixt 
SRL, cu sediul în Corabia, str. 1 Mai, 
jud.Olt, așa cum a fost formulată. 
Obligă debitoarea la plata sumei de 
16.359,08Lei, reprezentând contrava-
loare lucrări prestate (facturi) și neefec-
tuate. Obligă debitoarea la plata 
dobânzii penalizatoare aferente, până la 
data plăţii efective. Obligă debitoarea la 
plata sumei de 200Lei reprezentând taxa 
judiciară de timbru și 200Lei reprezen-
tând onorariu executor (notificare). Cu 
apel. Pronunţată în ședinţa publică azi, 
21.03.2017.

l Primăria Comunei Turnu Ruieni prin 
Primar Maralescu Mihai, titular al 
proiectului „Modernizare străzi în 
Comuna Turnu-Ruieni, Satele Zervești, 
Dalci, Turnu-Ruieni și Borlova”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin 
în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată: fără evaluarea 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Modernizare străzi în 
Comuna Turnu-Ruieni, Satele Zervești, 
Dalci, Turnu-Ruieni și Borlova”l, propus 
a fi amplasat în intravilanul localităţii. 
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin, din Reșiţa, str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-15.00, și vineri, între 
orele 9.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: www.apmcs.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunţ, 
începând cu data de 15.09.2017.

l Judecătoria Iași ,  dosar nr. 
23814/245/2016, admite cererea de 
chemare în judecată formulată de recla-
mantul  Dima Crist ian C.N.P. 
1550417221157, cu domiciliul proce-
dural ales la avocat Moisa Andreea, în 
Iași, str. Garabet Ibrăileanu, nr.8, bl.6, 
sc.B, ap.12, în contradictoriu cu pârâta 
Ilie Cristina, C.N.P. 2740418221156, cu 
ultimul domiciliu legal cunoscut în Iași, 
șos. Rediu, nr.8A, bl.482D, et.4, ap.22, 
județ Iași, citată la familia Ilie Georgel 
din Iași, str. Dimineții, nr.14, bl.790, et.1, 
ap.6, sc.A și inclusiv prin publicitate și 
prin curatorul special desemnat, avocat 
Czeller Ioan, la adresa din Iași, str. 
Grigore Ureche, nr.2, Casa cu Absidă, 
județ Iași. Declară desfăcută căsătoria 
părților încheiată la data de 12.11.2007 
și înregistrată sub nr.2905 în registrul de 
stare civilă al Primăriei municipiului 
Iași, din culpa comună a părților. Ia act 
că părțile și-au păstrat numele avute 
anterior căsătoriei. Obligă pârâta la 
plata către reclamant a sumei de 50 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată, repre-
zentând taxă judiciară de timbru. Cu 
drept de apel în termen de 30 de zile de 
la comunciare, cererea urmând a se 
depune la Judecătoria Iași. Pronunțată 
în ședință publică, azi 26.06.2017.

l Unitatea Administrativ-teritorială 
Cioroiași, din judeţul Dolj, anunţă publi-
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carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.10, 
începând cu data de 15.09.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Cioroiaşi, conform art.14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l SC Tasha SRL, titular al proiectului - 
Construire corp administrativ P, statie 
alimentare cu GPL tip SKID 5000 L, 
spalatorie auto, separator de hidrocar-
buri si panou publicitar, propus a fi 
amplasat in orasul Brezoi, str. Eroilor, nr. 
128, jud. Valcea, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare: proiectul nu se supune evalu-
arii impactului asupra mediului si nu se 
supune evaluarii adecvate, fara necesi-
tatea parcurgerii celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, de catre APM Valcea, 
in cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului. 1. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM Valcea din str. Remus Bellu, 
nr. 6, Rm. Valcea, in zilele de luni-vineri, 
intre orele  9-14, precum si  la urma-
toarea adresa de e-mail: office@apmvl.
anpm.ro. 2.Publicul interesat poate 
inainta comentarii /observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen 
de 5 zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Societatea De Constructii In 
Transporturi Bucuresti S.A. - Filiala 
Muntenia S.A. desemnat prin hotararea 
nr.4644 din data de 11.09.2017, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 38840/3/2014, 
notificã deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta de Legea 
nr.85/2006 împotriva Societatea De 
Constructii In Transporturi Bucuresti 
S.A. - Filiala Muntenia S.A., cu sediul in 
Bucureşti Sectorul 2, Strada OPANEZ, 
Nr. 3A, camera nr.72, Etaj 1, CUI 
32709974, numar de ordine in registrul 

comertului J40/911/2014. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva  SCT – FM SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a civila, cu referire la 
dosarul nr. 38840/3/2014, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor 
in tabelul suplimentar al creantelor 
27.10.2017; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 27.11.2017; c) 
termenul pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 28.12.2017.

l Comuna Cosoba anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Cosoba”, propus 
a fi amplasat în com.Cosoba, jud. 
Giurgiu. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, 
în zilele de luni-joi între orele 09.00-
14.00 şi vineri între orele 09.00-12.00 şi la 
sediul Primăriei Cosoba. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Giurgiu. 

l Private Liquidation Group IPURL 
numit administrator judiciar în dosarul 
5413/111/2017 aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea S.C. Firmi-
nella Shoes S.R.L. CUI 36817910 
J5/2164/2016 ÎI anunţă pe toţi creditorii 
societăţii sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2006 şi, în consecinţă: 1. termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţei dumneavoastră 
asupra averii debitoarei S.C. Firminella 
Shoes S.R.L. este data de 30.10.2017; 2. 
termenul limită de verificare a crean-
ţelor, întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar al creanţelor va fi 

data de 20.11.2017; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contestații va fi 
data de 27.11.2017 şi termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanțelor 
va fi data 18.12.2017; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în data 
de 27.11.2017, ora 12.00, la adresa 
Private Liquidation Group IPURL, 
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Convocator. Administratorul unic al 
societăţii Provitas S.A., cu sediul social 
în Bucureşti, b-dul Unirii, nr. 14, bl. 6A, 
6 B, 6 C, sector 4, având nr. de ordine în 
Registrul Comerţului  J40/10717/1995 şi 
CUI: 7965688, convoacă, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor  în data de 
16.10.2017 orele 11.00 la sediul societăţii. 
În cazul în care adunarea nu se va putea 
desfăşura datorită neîndeplinirii cvoru-
mului, a doua convocare este pentru 
data de 17.10.2017 în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 29.09.2017, considerată dată 
de referinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. 
Aprobarea Raportului de activitate a 
Administratorului unic pentru perioada 
01.01.- 31.10.2017; 2. Revocarea Admi-
nistratorului unic în persoana doamnei 
Radu Anina şi încetarea mandatului 
05.05.2011- 09.05.2015 (ultima dată a 
prelungirii mandatului 09.05.2013); 3. 
Revocarea Administratorului unic în 
persoana doamnei Radu Anina şi ince-
tarea mandatului actual, începând cu 
data de 01.11.2017, ca urmare a demisiei 
sale; 4. Alegerea Administratorului unic/ 
Consiliului de administraţie pentru un 
mandat de 2 ani, respectiv 01.11.2017- 
31.10.2019; 5. Aprobarea remuneraţiei 
lunare a Administratorului unic/ Consi-
liului de administraţie; 6. Împuternicirea 
domnului Buga Ioan- Director general 
al societăţii, cu posibilitate de substituire 

pentru a efectua şi îndeplini oricare şi 
toate formalităţile necesare legate de 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate, pentru a semna, executa şi 
înregistra la Oficiul Registrului Comer-
ţului şi publica la autorităţile compe-
tente hotărârile adunării generale 
ordinare a acţionarilor. Acţionarii pot 
participa şi vota la adunarea generală 
ordinară direct sau pot fi reprezentaţi şi 
prin alte persoane decât acţionarii, pe 
bază de împuternicire specială sau gene-
rală. Împuternicirile vor fi depuse sau 
trimise prin poştă la sediul societăţii, în 
original, până cel târziu în data de 
13.10.2017, orele 15.00.  Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute la sediul 
Provitas S.A. sau la tel . /  fax: 
021 .337 .08 .71 /  021 .337 .71 .33 / 
0754.096.727.

LICITAȚII
 

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, număr de 
înmatriculare la Registrul Comerţului 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  organi-
zează în data de 04/10/2017, ora 11:00, 
licitatie publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru fiecare 
reper, pentru vanzarea de „utilaje 
miniere, mijloace fixe”. Bunurile (4 buc 
excavatoare, 2 buc masina de haldat, 1 
buc carucior cu banda pe senile si 1 buc 
draglina electrica pasitoare) si preturile 
de pornire sunt prezentate in Anexa la 
Regulament. Documentaţia de valorifi-
care (Regulament, proiect de contract si 
formulare) se poate procura doar in 
baza unei solicitari transmise la adresa 
e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.ro, 
persoana de contact: Iustin Marian 
Stiuca, tel: 0372819765. Data limită de 
depunere a ofertelor  este 04.10.2017, 
ora 09:00.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare a activelor 
societăţii debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: Hala de depozitare si 
birouri administrativ- compus din teren 
cu suprafata de 3.127 mp si 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 imobi-
liara - teren situat in Zona Antibiotice, 
jud.Iasi cu front la E583, avand supra-

fata de 8.558 mp. Pretul de vanzare fiind 
in cuantum de 682.619,40lei (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 20.09.2017 orele 11.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia 
va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, in data de 21 septembrie 2017 orele 
12.00 şi se va desfăşura în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 24.03.2017. 
Adjudecarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de orga-
nizare şi desfăşurare a licitaţiei, Regula-
ment 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 organizare 
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 lichidato-
rului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la data de 
21.09.2017, orele 11.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib 
Ionela la telefoanele: 0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Debitorul Gulliver SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare pachetul de bunuri imobile: 
BUNURI IMOBILE: -teren 3.470mp, 
situat în extravilanul oraşului Breaza, 
punct Ograda, tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova; teren 10.600mp situat 
în extravilanul oraşului Breaza, punct. 
Irimesti -Ograda, tarlaua 20, parcela 
1739, Județul Prahova; teren 11.602mp 
în acte, 11.601 mp măsurați, situat în 
extravilanul oraşului Breaza, punct. 
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707, 
Județul Prahova; Participanții la lici-
tație vor trebui să achiziționeze până la 
data şi ora licitației Caietul de Sarcini 
ce cuprinde Regulamentul de vânzare 
unde se regăseşte lista cu bunurile 
scoase la licitație. Prețul caietului de 
sarcini este de 595 lei, inclusiv TVA, 
pentru pachetul de bunuri imobile. 
Contravaloarea caietului de sarcini se 
va achita prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726, deschis 

la ING Bank sucursala Dorobanți, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Participarea la licitație este condiționată 
de consemnarea în contul nr. RO24UG-
BI0000792003436RON, deschis la 
Garanti Bank, cel târziu până la data şsi 
ora şedinței de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației 
pentru fiecare bun pentru care se lici-
tează. Licitațiile vor fi desfăşurate 
conform strategiei de valorificare apro-
bată de creditori, după cum urmează: 
-Pentru pachetul de bunuri imobile 
respectiv: terenul de 3.470mp situat în 
extravilanul oraşului Breaza, punct 
Ograda, tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova; -terenul de 10.600mp 
situat în extravilanul oraşului Breaza, 
punct. Irimesti -Ograda, tarlaua 20, 
parcela 1739, Județul Prahova; -terenul 
de 11.602mp în acte, 11.601mp măsu-
rați, situat în extravilanul oraşului 
Breaza, punct. Ograda, tarlaua 20, 
parcela F 1707, Județul Prahova: Se 
vor organiza 5 licitații publice cu stri-
gare, cu prețul de pornire de 10.000 lei, 
vor fi desfăşurate în datele de 
25.09.2017, 02.10.2017, 09.10.2017, 
16.10.2017 şi 23.10.2017 de la ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 
1, Bucureşti. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.: 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. 

l Debitorul Vialis Edil SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Imobil situat în Municipiul 
Ploieşti, Str. Alecu Russo Nr.1D, Județ 
Prahova, constituit din teren în supra-
față de 520mp având nr. cadastral 
122375 şi nr. cadastral vechi 10047 şi 
construcție C1 cu suprafață de 159mp 
având nr. cadastral 122375-C1, ambele 
înscrise în Cartea Funciară a Munici-
piului Ploieşti nr.122375 şi nr. Carte 
Funciară vechi 48906, preț pornire lici-
tație -190.000,00Euro exclusiv TVA. 2. 
Autoturism Mercedes E 250 CDI, an 
fabricație 2012, preț pornire licitație 
-11.900,00Euro exclusiv TVA; 3. Auto-
turism Mercedes C 200 CDI, an fabri-
cație 2005, preț pornire licitație 
-5.900,00Euro exclusiv TVA; 4. Autotu-
rism SKODA OCTAVIA, an fabricație 
2 0 0 8 ,  p r e ț  p o r n i r e  l i c i t a t i e 
-3.900,00Euro exclusiv TVA; 5. Autotu-
rism Dacia Logan MCV, an fabricație 
2 0 0 8 ,  p r e ț  p o r n i r e  l i c i t a ț i e 
-2.000,00Euro exclusiv TVA; 6. Autotu-
rism BMW 320 D, an fabricație 2000, 
preț pornire licitație -2.100,00Euro 
exclusiv TVA; 7. Autoturism Fiat 

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. 192229/13.09.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri 

sechestrate. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație publică la sediul acesteia din str. 

Revoluției, nr. 11A, la datele și orele de mai jos, pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC PTK 

DESIGN SRL, Fierbinți - 25 septembrie 2017, ora 11.00: Autoturism BMW 560L NC51, an fabricație 

2004 - preț pornire licitație 10875 lei, fără TVA; 2. SC REDAN CONSTRUCT SRL, Jilavele - 26 

septembrie 2017, ora 11.00: Aparat sudură cap la cap Ritmo model 250 - preț pornire licitație 6885 

lei, fără TVA; 3. SC Kendo Com  SRL, Manasia - 27 septembrie 2017, ora 11.00; Autoturism Hyundai 

TQ H1, an fabricație 2009 - preț pornire licitație 29179 lei, fără TVA; 4. SC FIELD SOURVEY SRL, 

Armășești - 28 septembrie 2017, ora 11.00: - 51 de repere: Laptop MacBook Pro 13'', Ploter Canon 

IPF710, Centrală termică Wiessman 35 W, Televizor Samsung RSA1DTPE, Aparat măsură și control 

PF1102BK, Desktop PB Imedia X23800 + Monitor 19 Wide, Home Cinema cu Blu-Ray LG 965TZ, 

Sistem GPS Ashtech Promark 200, Auto CAD Civil 3 D, Stație totală topografică Leica TC 407, 

Televizor Smart TV Full HD 16 GB, Mobilier Ikea, canapele. Lista completă a bunurilor o puteți 

consulta la sediul SFM Urziceni. Valoarea totală a bunurilor 55989 lei, fără TVA; 5. SC SOLAR 

CONSTRUCT SRL, Urziceni - 29 septembrie 2017, ora 11.00: Autoutilitară furgon Dacia D1305PU 

NDC, an fabricație 2004 - preț pornire licitație 4038 lei, fără TVA; Autoutilitară BB furgon Iveco 

35S11 Daily, an fabricație 2000 - preț pornire licitație 8901 lei, fără TVA; Autoutilitară camion 

Renault Master T35D, an fabricație 2000 - preț pornire licitație 15600 lei fără TVA; Autoutilitară 

Renault VI FN40B7 Messenger, an fabricație 1999 - preț pornire licitație 8718 lei, fără TVA; Șlefuitor 

beton CF 464, an fabricație 2010 - preț pornire licitație 4038 lei, fără TVA; Încărcător frontal JCB 

406, an fabricație 2010 - preț pornire licitație 44919 lei, fără TVA; 6. MANEA ION, Jilavele - 02 

octombrie 2017, ora 11.00: Autoturism BMW 5LFW31 525D, an fabricație 2011 - preț pornire 

licitație 60996 lei, fără TVA; 7. MATEI NICOLAE CĂTĂLIN, Fierbinți - 03 octombrie 2017, ora 11.00: 

Autoutilitară furgon Mitshubishi L 300 an fabricație 1986 - preț pornire licitație 1955 lei, fără TVA; 8. 

I.I. MATEI NICOLAE CĂTĂLIN, Fierbinți - 04 octombrie 2017, ora 11.00: Autoturism Daewoo TF19Y 

Cielo, an fabricație 2001 - preț pornire licitație 2000 lei, fără TVA. Prețurile nu includ TVA. Invităm pe 

cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilita pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației la unitatea de trezorerie și 

contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 

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

actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 

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

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

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

prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozi-

țiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, când urmează să 

se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Relații suplimentare 

se pot obține la telefon 0243.255.110, 0243.255.115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data 

afisării: 13.09.2017.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 

licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, 

A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri 

organizează pe data de 28.09.2017, ora 11.00, la sediul din 

municipiul Slobozia, Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, camera 608, 

licitație publică în vederea vânzării imobilului Complex Bora, 

format din teren intravilan, categoria curți - construcții în 

suprafață de 152.669 mp și construcții edificate pe acesta și 

teren intravilan categoria curți - construcții în suprafață de 6678 

mp, prețul de pornire al licitației fiind de 7.541.129,10 lei, preț 

cu TVA, identificabile astfel: C.F. nr. 31165 teren intravilan 

152.547 mp + construcții, preț 7.467.996 lei; împrejmuire 

beton, preț 70.590 lei; C.F. nr. 31162 teren intravilan 122 mp, 

preț 136,50 lei; C.F. nr. 31174 teren extravilan 114 mp, preț 

41,10 lei; C.F. nr. 31156 teren extravilan 176 mp, preț 63,30 lei; 

C.F. nr. 31160 teren extravilan 120 mp, preț 43,20 lei; C.F. nr. 

31157 teren extravilan 120 mp, preț 43,20 lei; C.F. nr. 31159 

teren extravilan 103 mp, preț 37,20 lei; C.F. nr. 31166 teren 

extravilan 130 mp, preț 46,80 lei; C.F. nr. 31163 teren extravilan 

120, mp preț 43,20 lei; C.F. nr. 31272 teren extravilan 5795 mp, 

preț 2.088,60 lei. Pasul de licitație este de 5% din prețul de 

pornire a licitației. Condițiile de participare:conform HG 

731/2007 republicată, cei interesați vor achita o garanție de 

participare licitație de 10% din prețul de pornire al licitației în 

contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la 

Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de participare la 

licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus 

menționată, până la data de 27.09.2017 ora 16.00, la 

registratura A.J.F.P. Ialomița. Informații suplimentare se pot 

obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartiment Valorificare 

Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 608, telefon 0243.237140 - interior 

151 și pe site www.anaf.ro.
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Barcheta, an fabricație 1995, preț 
pornire licitație -1.800,00Euro exclusiv 
TVA; 8. Mijloace fixe, aparținând Vialis 
Edil SRL în valoare de 70.134,30Lei 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini pentru imobil 1.000,00Lei 
exclusiv TVA. Prețul Regulamentului 
de licitație pentru autoturisme este de 
500,00Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților pentru imobil, autoturisme și 
mijloacele fixe aparținând VIALIS EDIL 
SRL reprezintă 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Participa- 
rea la licitație este condiționată de: 
- c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  
nr. RO24BITR003010065395RO01 
deschis la Veneto Banca SpA -Suc. 
București, Ag. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini și Regula-
mentului de licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru imobil, 
autoturisme și mijloacele fixe, prima 
ședință de licitație a fost fixată în data de 
21.09.2017, ora 11.00, iar dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data de 
28.09.2017; 05.10.2017; 12.10.2017; 
19.10.2017, ora 11.00. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Unitatea Militară 0449 Craiova orga-
nizează licitaţie publică cu strigare 
pentru atribuirea unui contract de 
închiriere a unui spaţiu în suprafaţă de 
1mp, aflat la sediul unităţii din munici-
piul Craiova, strada Alexandru Mace-
donski, nr.7, judeţul Dolj, în scopul 
montării a unui automat de cafea. 
Persoanele interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii, de unde, în perioada 
18-29.09.2017 între orele 08.00-16.00, pot 
solicita în scris fișa de date a achiziţiei, 
care se obţine contra sumei de 5Lei.

l Consiliul Local al Orașului Techir-
ghiol, cu sediul în localitatea Techirghiol, 
judeţul Constanţa, str. Dr. V. Climescu, 
nr. 24, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea unor terenuri, 
respectiv: -Suprafaţa de 3.745mp situată 
în oraș Techirghiol, zona Nenciu Stoian, 
pateu A(E), lot 4, str. Gh. Asachi, nr. 33, 

cu destinaţie turistică și amenajări speci-
fice activităţilor balneare și de tratament. 
Elementele de preţ ale licitaţiei sunt 
următoarele: -garanţie de participare 
licitaţie- 10% din valoarea totală a tere-
nului stabilit prin raportul de evaluare 
aprobat de Consiliul Local Techirghiol; 
-taxa participare licitaţie- 1.000 Euro; 
-preţ de pornire- 28 Euro/mp- fără TVA; 
-pasul licitaţiei este de 10% din oferta 
cea mai mare. -Suprafaţa de 8.000 mp 
situată în oraș Techirghiol, zona Nenciu 
Stoian, pateu E, lot 1, aleea Lacului, nr. 
32, cu destinaţie de complex tratament 
balnear (activităţi balneare turistice). 
Elementele de preţ ale licitaţiei sunt 
următoarele: -garanţie de participare 
licitaţie- 10% din valoarea totală a tere-
nului stabilit prin raportul de evaluare 
aprobat de Consiliul Local Techirghiol; 
-taxa participare licitaţie- 1.000 Euro; 
-preţ de pornire- 27 Euro/mp- fără TVA; 
-pasul licitaţiei este de 10% din oferta 
cea mai mare. -Suprafaţa de 11.203 mp 
situată în oraș Techirghiol, zona Nenciu 
Stoian, pateu A(E), lot 2, aleea Lacului, 
nr. 34, cu destinaţie turistică și amenajări 
specifice activităţilor balneare și de trata-
ment. Elementele de preţ ale licitaţiei 
sunt următoarele: -garanţie de partici-
pare licitaţie- 10% din valoarea totală a 
terenului stabilit prin raportul de 
evaluare aprobat de Consiliul Local 
Techirghiol; -taxa participare licitaţie- 
1.000 Euro; -preţ de pornire- 28 Euro/
mp- fără TVA; -pasul licitaţiei este de 
10% din oferta cea mai mare. Plata 
terenului vândut prin licitaţie publică se 
face integral la semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare -inclusiv TVA. 
Înscrierea la licitaţie se poate face la 
sediul Consiliului Local Techirghiol, 
începând cu data publicării anunţului. 
Ofertele vor fi depuse într-un singur 
exemplar la sediul Consiliului Local 
Techirghiol, până la data de 05.10.2017, 
ora 12.00. Licitaţia va avea loc la sediul 
Consiliului Local Techirghiol, la data de 
06.10.2017, ora 10.00. Relaţii la telefon: 
0241.735.622. 

l 1.Informaţii generale privind proprie-
tarul: Primăria Comunei Bucov, Str.
Constantin Stere, nr.1, Bucov, cod poștal: 
107110, judeţul Prahova, cod fiscal: 
2843531, telefon: 0244.275.046, fax: 
0244.275.170, e-mail: pbucov@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul constituirii dreptului de super-
ficie, în special descrierea și identificarea 
bunului: Teren intravilan arabil, proprie-
tate privată a localităţii, în suprafaţă de 
5.000 mp, situat în T99, P4118, P4115, 
având nr.cadastral 24746. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Va fi 
pusă la dispoziţie la sediul Primăriei 
Comunei Bucov, jud. Prahova. 3.1. 

Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Biroul Registratură al Primăriei 
Comunei Bucov, str. Constantin Stere, 
Nr.1, cod poștal: 107110, jud. Prahova. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Biroul Registratură al Primăriei Bucov, 
str. Constantin Stere, Nr.1, cod poștal: 
107110, jud.Prahova. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: Contravaloarea docu-
mentaţiei de atribuire este de 10 Lei, iar 
taxa de participare 100Lei. Garanţia de 
participare la licitaţie este în valoare de 
2.547 Lei și va fi plătită în contul Unităţii 
Administrativ Teritoriale Primăria Bucov, 
nr.RO62TREZ5395006XXX000056, 
deschis la Trezoreria Boldești-Scaieni, 
cod fiscal: 2843531. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
22.09.2017, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Oferta include 1 plic 
sigilat exterior, ce conţine documentele 
solicitate în caietul de sarcini, și plicul 
interior sigilat, cu oferta financiară. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.09.2017, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratură 
-Primăria Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, cod poștal: 
107110, jud. Prahova. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un singur 
exemplar original. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 28.09.2017, ora 
10.30, la sediul Primăriei Comunei 
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1, cod 
poștal: 107110, jud.Prahova- Birou 
Primar. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova, 
Str. Văleni, nr. 44, cod poștal: 100125, 
tel.0244.544.230, fax: 0244.541.272. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14.09.2017. 

l 1.Informaţii generale privind propri-
etarul: Primăria Comunei Bucov, Str 
.Constantin Stere, nr. 1, Bucov, cod 
poștal: 107110, judeţul Prahova, cod 
fiscal: 2843531, telefon: 0244.275.046, 
fax: 0244.275.170, e-mail: pbucov@
yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul constituirii dreptului de 
superficie, în special descrierea și identi-
ficarea bunului: Teren intravilan arabil, 
proprietate privată a localităţii, în 
suprafaţă de 5.000 mp, situat în T99, 
P4118, P4115, având nr.cadastral 24747. 

3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Va fi pusă la dispoziţie la 
sediul Primăriei Comunei Bucov, jud.
Prahova. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Biroul Registra-
tură al Primăriei Comunei Bucov, str. 
Constantin Stere, Nr.1, cod poștal: 
107110, jud. Prahova. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Biroul Registratură al 
Primăriei Bucov, str.Constantin Stere, 
Nr. 1, cod poștal: 107110, jud. Prahova. 
3.3 .Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar: Contrava-
loarea documentaţiei de atribuire este 
de 10 Lei, iar taxa de participare 100 
Lei. Garanţia de participare la licitaţie 
este în valoare de 2.547 Lei și va fi 
plătită în contul Unităţii Administrativ 
Teritoriale Primăria Bucov, nr.
RO62TREZ5395006XXX000056, 
deschis la Trezoreria Boldești-Scaieni, 
cod fiscal: 2843531. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
22.09.2017, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Oferta include 1 plic 
sigilat exterior, ce contine documen-
tele solicitate în caietul de sarcini, și 
plicul interior sigilat, cu oferta finan-
ciară. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 28.09.2017, ora 13.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratură -Primăria 
Comunei Bucov, str.Constantin Stere, 
nr.1, cod poștal: 107110, jud.Prahova. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta 
se depune într-un singur exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.09.2017, ora 13.30, 
la sediul Primăriei Comunei Bucov, 
str.Constantin Stere, nr. 1, cod poștal: 
107110, jud.Prahova- Birou Primar. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Prahova, Str. Văleni, nr. 
4 4 ,  c o d  p o ș t a l :  1 0 0 1 2 5 , 
tel.0244.544.230, fax: 0244.541.272. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 14.09.2017.

l Debitorul SC SGF Group Manag-
ment SRL, CIF: 15897665; sediul social 
Bucuresti, str. Nicolae Caramfil, nr. 
71-73, sector 3, J40/15207/2003, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 41119/3/2016 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență 

SPRL reprezentata de ec Popescu Emil, 
scoate la vânzare la un pret diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin raportul 
de evaluare: Bunul mobil „Instalatie de 
valorificare a cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei” compus din: 1. Buncar 
de alimentare. 2. Alimentator cu banda. 
3. Alimentator cu banda. 4. Banda trans-
portoare. 5. Banda transportoare 
500MMX12M. 6. Cilindru de dezagre-
gare. 7. Cilindru de dezagregare. 8. 
Celula de flotatie 5,7 MC. 9. Celula de 
flotatie 5,7 MC. 10. Celula de flotatie 5,7 
MC. 11. Celula de flotatie 5,7 MC. 12. 
Celula de flotatie 5,7 MC. 13.celula de 
flotatie 5,7 MC. 14. Celula de flotatie 5,7 
MC. 15. Celula de flotatie 5,7 MC. 16. 
Celula de flotatie 5,7 MC. 17. Celula de 
flotatie 5,7 MC. 18. Celula de flotatie 5,7 
MC. 19. Celula de flotatie 5,7 MC. 20. 
Celula de flotatie 2,8 MC. 21. Celula de 
flotatie 2,8 MC. 22. Celula de flotatie 2,8 
M C .  2 3 .  C l a s o r  s p i r a l 
900MMX7000MM. 24. Agitator 
2500MM X 2500MM. 25. Agitator 
2500MM X 2500MM. 26. Ingrosator. 27. 
Instalatie electrica. 28. Pompa verticala 
PV 100 . 29. Pompa verticala PV 100. 30. 
Pompa verticala PV 100. 31. Pompa 
verticala PV 65  1. 32. Pompa verticala 
PV 65   1. 33. Pompa verticala PV 65 1   
. 34. Pompa cauciucata PC 1125. 35. 
Pompa cauciucata PC 1125. 36. Suflanta 
tip GM 50 L. 37. Suflanta tip GM 50 L. 
38. Banda transportoare 500 MM X 18 
M. 39. Pompa cauciucata pra 200. 40. 
Ciur vibrant cu banda de curatire. 41. 
Banda transportoare 650MM X 18M. 42. 
Autorizatie Integrata de Mediu Turnu 
Magurele. Valoarea bunului mobil 
„Instalatie de valorificare a Cenusii de 
pirita prin metoda flotatiei” este in 
suma de 43398,00 euro exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunul mobil descris ante-
rior, o reprezinta sentinta din data de 
21.11.2016 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 41119/3/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din loca-
litatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, judeţul Mehedinţi la data de 
20.09.2017 orele 1500. In cazul nevalo-
rificarii licitatia se va relua in aceleasi 
conditii la data de 29.09.2017 orele 
15.00 respectiv 09.10.2017 orele 15.00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al lici-
taţiei si sa achite caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei. Contul unic de insol-
vență al debitoarei SC SGF Group 
M a n a g m e n t  S R L  e s t e : 

RO35RNCB0482078078260001 deschis 
la Banca Comerciala Romana. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie să depună oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație/caietul de sarcini cu 
cel putin 2 orele inainte de ora licitatiei 
la adresa menționată anterior respectiv 
localitatea Dr. Tr. Severin, str .Zăbrău-
țului nr. 7A, jud.Mehedinţi. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-insol-
venta.ro. 

PIERDERI
 

l C.I.I. Tudor Catalin George, in cali-
tate de lichidator judiciar a debitoarei 
SC Teby Services SRL cu sediul in 
Timisoara, Str. Mures Nr. 15, Sc. A, Ap. 
2, Judetul Timis, J35/621/2006, CUI 
18436330, declara certificatul de inma-
triculare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l Pierdut certificat de atestare a drep-
tului de proprietate privată nr. 4239/1 
eliberat la 01.06.1995, emis de Prefectura 
Municipiului București și Sect. Agricol 
Ilfov pe numele Moroianu Gabi, str. 
Ceremuș nr. 26, sc. 1.

l Pierdut contract de vânzare- cumpă-
rare 103/29.08.1975 și proces verbal 
anexă la contract pe numele Pană 
Constantin și Pană Aurelia emis de către 
I.C.V.L. București.

l Pierdut ștampilă rotundă cu inscripția 
”SC Scandinavia Spedition Express 
SRL” NR. 30. Se declară nulă.

l Pierdut abonament metrou pe numele 
Enculescu Mariana. Declar nul.

l SC Ideatik Media SRL-D, sediul in 
Bucuresti, Sos. Berceni 8bis, CUI 
31444135, declar pierdute certificatele 
constatatoare emise de ONRC Bucu-
resti in 02.04.2013 cu privire la clasele 
CAEN in care este incadrata societatea 
(7311, 7320, 8230), cat si despre nederu-
larea activitatii la sediul social. Le 
declar nule.

l Transilvania Broker, prin SC Total 
New Quality Broker SRL, declară nule 
fiind pierdute, poliţele eliberate de 
Euroins România, seria EB nr. 145280, 
145281, 145282, 145283, în alb.

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

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

Teleorman. Dosar de executare nr. 975. Nr. 52725/13.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

imobile. Anul 2017, Luna 09, Ziua 13. 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 05.10.2017, ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede, str. Sfântu Teodor nr. 1, 

se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor BOBIRICA DAN IONUT 

și BOBIRICA LUMINITA GEORGETA, CNP 1801128340927 și CNP 2800407340917, cu domiciliile în 

com. Scrioaștea, respectiv în Roșiori de Vede, str. Rahovei, bl. 108, et. 4, ap. 15. Menționăm că 

bunurile imobile se află în Roșiori de Vede, str. Sănătății, bl. 307, parter, ap. 4. Denumirea bunului 

imobil. Descriere sumară: 1. Apartament de locuit (37,60 mp), cota indiviză tren (14 mp). 

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației (III), fără TVA: 66.051 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 

19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

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

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele fiscale 

centrale, că nu au obligații fiscale restante. 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Împotriva 

prezentului înscris se 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 261 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea 

contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0247.466521. Data afișării: 14.09.2017.

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

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

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter 

personal nr. 20002. Dosar executare nr. 269760/2008. Nr. 16026/13.09.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna septembrie, ziua 13. 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 05, luna octombrie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea 

Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului/ terței persoane GHEORGHE IOAN, a doua licitație/ licitația a II - a: Denumirea bunului 

mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 

Autoturism marca Dacia 1310, serie șasiu UU1R1171113000681, serie motor 0042754, an 

fabricație 2001, nr. înmatriculare CL57AGI, Nu se cunosc, 1403 lei, -. *) Regimul și cotele de taxa pe 

valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 

titlul VII 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 

beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - A.J.F.P. Călărași, cod de identificare 

fiscală 23710120 4, deschis la Trezoreria Călărași; 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: -. Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 120, 148. Data afișării: 

14.09.2017.


