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OFERTE SERVICIU
l SC Doly-Com Distributie SRL,
cu sediul în Botoşani, Punct de
lucru Abator Roma-Botoşani,
angajează Agent vânzări-reţea
distribuţie carne. Cerinţe: minim
studii medii şi experienţă de cel
puţin trei ani în domeniu. Cererile
şi CV-urile se depun prin fax la:
0231.565.955 sau e-mail: office@
dolycom.ro. Relaţii la telefon:
0231.565.970, interior: 123.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului
Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de execuție. Concursul se va desfăşura în perioada 15-17 martie
2017, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
al Municipiului Bucureşti -Bd.
Expoziției nr.1A, Sector 1, Bucureşti, ora 10.00. Data limită de
depunere a dosarelor este
07.03.2017, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti. Pentru relații
suplimentare consultați site-ul:
www.ocpib.ro.
l Comuna Păltiniş, cu sediul în
localitatea Păltiniş, nr.123, judeţul
Caraş-Severin, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea a
două funcţii publice vacante de
referent, clasa III, grad profesional, pentru Compartimentul de
Evidenţa Persoanelor din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului comunei Păltiniş.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
28.03.2017, ora 11.00; -proba
interviu în data de 29.03.2017, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă de 5 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Păltiniş.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Păltiniş,
persoană de contact: Borlovan
Valeriu, telefon: 0255.522.804, fax:
0255.522.804, e-mail: primariapaltinis@yahoo.com.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează concurs în data de
24.03.2017 orele 10.00 proba scrisă
şi în data de 30.03.2017 interviul
pentru ocuparea unei funcții
publice de conducere de şef
serviciu la Serviciul investiții,
achiziții publice. Au fost stabilite
următoarele condiţii de participare la concurs: -să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art.54 din
Legea nr.188/1999, privind
Statutul funcţionarilor publici
republicată; - studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; -minim
2 ani vechime în specialitatea
studiilor; -specialitatea studiilor:
Facultatea de construcții şi arhitectură, Facultatea de construcții
şi instalații, Facultatea de mecanică, Facultatea energetică, Facultatea de hidrotehnică, Facultatea
de ştiințe economice.-studii de
masterat sau postuniversitare în
domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării func-

ţiei publice; Dosarele de înscriere
se pot depune la Compartimentul
resurse umane, în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului. Pentru relaţii suplimentare
vă puteţi adresa la Compartimentul resurse umane, din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi
sau la tel. 0231/610133, interior
114.
l Primăria Comunei Cornu
Luncii organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de
inspector clasa I grad profesional
debutant la Compartimentul
agricol şi fond funciar din cadrul
aparatului de specialitate al
Primăriei Comunei Cornu Luncii.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Comunei Cornu Luncii
din comuna Cornu Luncii, judeţul
Suceava, în data de 24.03.2017,
ora 10:00, proba scrisă şi în data
de 28.03.2017 ora 13:00, interviul.
Condiţii de participare: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
publice sunt: - studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitate în studiile
necesare exercitării funcţiei
publice:- 0 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
la sediul Primăriei Comunei
Cornu Luncii din comuna Cornu
Luncii, judeţul Suceava, în termen
de 20 de zile de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al
României Partea a – III-a. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
Hotărârea Guvernului României
nr. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, care vor fi
prezentate şi original în vederea
verificării conformității copiilor cu
acestea sau în copii legalizate.
Bibliografie1. Legea nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 2.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de
conduită a funcţionarilor publici,
republicată; 3. Legea nr. 215/2001Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu completările
şi modificările ulterioare; 4. Ordonanța Guvernului nr.28/2008
(actualizată) privind Registrul
Agricol; 5. Hotărârea Guvernului
nr.218/2015 privind completarea
Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019; 6. Legea nr.
145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol; 7.
Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările şi modificările ulterioare –TITLUL I Dispoziţii generale, TITLUL IX
Impozite şi taxe locale, TITLUL X
Impozitul pe construcţii; 8. Ordonanața 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor cu
completările şi modificările ulterioare; 9. Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu
completările şi modificările ulterioare; 10. Legea nr. 165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv
în perioada regimului comunist în
România; 11. Legea fondului

funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările si completările ulterioare; Notă: Legislația se va studia
având în vedere modificările legislative intervenite până la data
publicării anunțului de concurs în
Monitorul Oficial al României.
Relaţii suplimentare cu privire la
conţinutul dosarului, bibliografie,
etc. se pot obţine de la sediul
Primăriei Comunei Cornu Luncii,
telefon 0230542296, persoană de
contact - Oiaga Constantin.
l Primăria Oraşului Sărmaşu,
judeţul Mureş, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante: -Referent cls.III,
grad profesional principal, în
cadrul Biroului Resurse umane,
ITL casierie şi transport local;
-Referent cls.III, grad profesional
principal, în cadrul Compartimentului Contabilitate, executare
silită. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Oraşului
Sărmaşu, în data de 22 martie
2017, ora 10.00, proba scrisă, şi 24
martie 2017, ora 10.00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Oraşului Sărmaşu.
Condiţii de participare la concurs,
bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de
înscriere se afişează la sediul
Primăriei Oraşului Sărmaşu şi pe
pagina de internet a Consiliului
Local al Oraşului Sărmaşu: http://
www.sarmasu.ro; informaţii la
telefon: 0265.421.855.
l SC COMREP SA – societate de
construcții - montaj, angajeaza
urgent gestionar. Experiența în
domeniu constituie un avantaj
important. Relații la telefon
0726111916, 0244513145 sau la
sediul societății din Ploiesti, str.
Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Neamț, cu sediul în Piatra Neamț,
str. Privighetorii, nr. 1 Bl B13
parter scoate la concurs, în data de
06.03.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:Consil i e r,
grad profesional
superior-Compartiment Înregistrare şi stabilire drepturi şomeri;
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacante:Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate;Data de
desfăşurare a concursului:
06.03.2017-ora 1000-proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –
III–a, la sediul AJOFM Neamț.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Timiş,
cu sediul în Timişoara, b-dul
Republicii, nr. 21 scoate la concurs,
în data de 03.03.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:Consilier, grad profesional superior - Compartiment Execuție

bugetară, financiar, contabilitate şi
administrare fond de garantare
pentru plata creanțelor salariale;
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacante:Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în ramura de ştiințe:
ştiințe economice;Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu;Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate;Data de desfăşurare a concursului: 03.03.2017 – ora 10.00
– proba scrisă.Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Timiş.
l CONSILIUL NAŢIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI organizează la sediul său din Bucureşti,
Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacantă de:
-şofer, treapta profesională I -1
post, din cadrul Compartimentului Auto -Direcţia Secretariat
General. Condiţiile specifice de
participare la concurs: -vechime în
specialitate: minimum 3 ani;
-permis de conducere: categoria B
şi C; -cunostințe minime de mecanică auto. Date de desfăşurare a
concursului: -8 martie 2017, proba
practică, ora 10,00; -14 martie
2017, interviul, ora 10.00; Dosarele
de înscriere la concurs: -se vor
depune la sediul Consiliului Naţional al Audiovizualului, până la
data de 27 februarie 2017, inclusiv,
ora 17,00 şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute de art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
generale de participare la concurs,
conținutul dosarului de concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Consiliului Naţional al
Audiovizualului www.cna.ro,
precum şi pe portalul www.
posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obține la Biroul Resurse
Umane, Protecţia Muncii şi
Arhivă, persoană de contact
Lăcaru Elena Liliana -consilier,
telefon: 021.305.53.45 şi pe site-ul
CNA: www.cna.ro.
l Angajăm electrician automatist,
experienţă minim 5.ani, lucru în 3
schimburi, zona Militari-Bucureşti. 0745989709.
l Anunţ: În condiţiile prevăzute
de Legea nr. 567/2004 privind
statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă
acestea, cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul privind concursul de
admitere la Şcoala Naţională de
Grefieri, aprobat prin Hotărârea
nr. 173/22.03.2007 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, modificată, Consiliul Superior al Magistraturii, prin Şcoala
Naţională de Grefieri, organizează
la Bucureşti, la data de 23 aprilie
2017, concurs de admitere la
Şcoala Naţională de Grefieri
pentru ocuparea unui număr de
55 locuri de grefier cu studii superioare juridice.Din cele 55 locuri
scoase la concurs, 40 sunt alocate
pentru ocuparea posturilor

vacante de grefier la instanţele
judecătoreşti iar 15 sunt alocate
pentru ocuparea posturilor
vacante la parchete. Concursul se
organizează la nivel naţional, iar
durata cursurilor este de 6 luni.Se
pot înscrie la concurs persoanele
care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul
menţionat, respectiv, au cetăţenie
română, domiciliul în România şi
capacitate deplină de exerciţiu, nu
au antecedente penale, nu au
cazier fiscal şi se bucură de o bună
reputaţie, cunosc limba română,
sunt apte din punct de vedere
medical pentru exercitarea funcţiei şi au studii superioare juridice.
În conformitate cu dispoziţiile art.
22 din Regulament examinarea
candidaţilor se face prin susţinerea unei probe scrise la următoarele discipline: procedură
penală, procedură civilă, organizare judiciară. Înscrierea candidaţilor la concurs se va face la
tribunalele în a căror rază teritorială domiciliază candidaţii, până
la data de 13 martie 2017, inclusiv,
conform calendarului de desfăşurare a concursului aprobat.
Dosarul de înscriere va cuprinde
cererea tipizată de înscriere, la
care se vor anexa documentele
prevăzute de art. 8 alin. 2 din
Regulament, respectiv actul de
identitate (copie) diploma de
studii superioare (copie) certificatul de cazier judiciar (original),
certificatul de cazier fiscal
(original), curriculum vitae, două
fotografii color 2/3 cm, adeverinţă
medicală din care să rezulte aptitudinea candidatului de a exercita
profesia de grefier, chitanţa de
achitare a taxei de înscriere la
concurs. Pentru înscrierea şi participarea la concurs, candidaţii
urmează să achite o taxă de 450
lei. Conform art. 7 alin. 2 din
Regulament, taxa se plăteşte la
casieria tribunalului la care se face
înscrierea.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în
municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26bis, organizează concurs, în perioada 15.0322.03.2017, pentru ocupare a 1
post contractual vacant după cum
urmează:-Asistent registrator principal, gradul II -1 post.Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă -în data de 15.03.2017, ora
10.00;-Proba interviu -în data de
22.03.2017, ora 10.00.Cerinţele
postului: Asistent registrator principal, gradul II: -studii superioare
juridice;-vechime în specialitate–
6 luni. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la
adresa sus-menţionată şi la telefon
0233-23.48.70, persoană de
contact, Adriana CIOCAN, consilier BJRUSP.
l Având în vedere prevederile
Hotărârii Guvernului României
nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau
trept profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul
Local al comunei Talpa, judeţul
Teleorman organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de asistent medical generalist,
grad principal cu PL la Centrul
Rezidenţial pentru Persoane
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Vârstnice Dependente Sf. Maria
din comuna Talpa judeţul
Teleorman. 1. Condiţiile generale
de participare la concurs:a) are
cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;b)
cunoaşte limba română, scris şi
vorbit;c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d)
are capacitate deplină de exerciţiu;e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberată de
medicul de familie;f) îndeplineşte
condiţiile de studii şi alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;g) nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.2. Condiţiile
specifice de participare la concurs
sunt:-diploma de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă;-vechime în specialitate minim 20 de
ani ; 3. Pr i nci pal el e cer i nţ e
conform prevederilor din fişa
postului.Concursul constă într-o
probă scrisă şi interviu şi se organizează la sediul Consiliului Local
Talpa, din comuna Talpa, Satul
Ta l p a O g r a z i l e , j u d e ţ u l
Teleorman, astfel:20 martie 2017
ora 10.00 –proba scrisă;23 martie
2017 ora 10.00 –proba interviu.
Concursul se va desfăşura după
următorul calendar:-depunere
dosare concurs în perioada
20.02.2017 -16.03.2017 între orele
09.00 -15.00;-selecție dosare
–17.03.2017, ora 10.00;-afişare
rezultate selecție dosare
-17.03.2017, ora 12,00;-depunere
contestații –17.03.2017, între orele
12.00–16.00;-soluționare şi afişare
rezultate contestații -17.03.2017,
ora 17.00;-susținere probă scrisă
-20.03.2017 ora 10.00;-afişare
rezultate proba scrisă -20.03.2017
ora 14.00;-depunere contestații
proba scrisă –21.03.2017 între
orele 9,00–15.00;-soluționare
contestații –22.03.2017 între orele
9,00-11.00;-afişare rezultate
contestații –22.03.2017 ora 11.00;proba interviu– 23.03.2015 ora
10.00;-afişare rezultate proba
interviu– 23.03.2017 ora
13.00;-depunere contestații
interviu –23.03.2017 între orele
13.00–16.00;-soluționare contestaţii interviu –24.03.2017, între
orele 9,00–13,00;-afişare rezultate
contestații -24.03.2017 ora 14.00;afişare rezultate finale –24.03.2017
ora 15.00.Dosarul de concurs va
conţine în mod obligatoriu următoarele documente:a) cerere de
înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după
caz;c) copie după documentele de
schimbare a numelui (dacă este
cazul);d) copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor;e)
cazierul judiciar sau o declaraţie
pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru
care candidează;f) adeverinţă
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
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derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului;g) curriculum vitae.Adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii.În
ceea ce priveşte cazierul judiciar,
candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai
sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.Dosarul de concurs
se depune la Primăria comunei
Talpa –Secretar.Tematica şi bibliografia se află la Biroul Secretar.
l Filiala Judeţeană Teleorman
a AcoR în temeiul Legii nr.
53/2003 -Codul Muncii, republicată, a Regulamentului -cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin HG
nr. 286/2011 şi a Legii -cadru nr.
284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din
fonduri publice, organizeaza la
sediul Consiliului judeţean
Teleorman, din Municipiul
Alexandria concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante:1.1 Post
Auditor public asistent cu minim
1 an vechime,2.1 Post Auditor
public principal cu minim 3 ani
vechime,3.2 Posturi Auditor
public superior cu minim 9 ani
vechime,Condiţii generale:Pot
participa la concurs persoanele
care îndeplinesc următoarele
condiții:1.are cetățenia română,
cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
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aparținând Spațiului Economic
şi domiciliul în România;2.
cunoaşte limba română, scris şi
vorbit;3.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;4.
are capacitate deplină de exercițiu;5.are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale de medicul
de familie sau de unitățile sanitare abilitate;6.îndeplineşte
condițiile de studii şi, după caz,
de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;7.nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției,
cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.Condiţii
specifice:1.Studii de specialitate
după cum urmează:-Studii superioare de lungă durată în
domeniu acreditate, absolvite cu
diplomă de licență.Concursul se
va organiza de pe următorul
calendar:Data limită pentru
depunerea dosarelor: 17 martie
2017;Selectia Dosarelor:
21.03.2017;Proba scrisă: 24.03
2017, orele 10,00 la sediul Consiliului judeţean Teleorman,Proba
interviu: 27.03. 2017, orele 10,00
la sediul Consiliului judeţean
Teleorman,Dosarele se depun la
sediul Primăriei comunei Talpa,
judeţul Teleorman –Secretar
comisie –Dl. Sandu Ilie. Detalii
privind bibliografia de concurs se
pot obtine la sediul Primăriei
c o m u n e i Ta l p a , j u d e ţ u l
Teleorman tel. 0247/898255.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi,
anunţă vânzarea imobilului situat
în intravilanul judeţului Iaşi,
comuna Movileni, compus din
teren în suprafaţă de 50.000 mp
având nr. cadastral 60.366, la
preţul de 17.060 Lei.
0232.270.997.

VÂNZĂRI CASE / VILE
PERSOANĂ FIZICĂ, VÂND
VILĂ ÎN HERĂSTRĂU,
S U P R A FAŢA 5 6 0 M P, C U
SUBSOL, P+1+M, CURTE ŞI
GRĂDINĂ STIL JAPONEZ
215MP. CONSTRUCŢIE PE
S TR UC TUR Ă META LIC Ă
REZISTENTĂ LA CUTREM U R E D E PÂ N Ă L A 8 - 9
GRADE SCARA RICHTER.
ARHITECTUL ŞI DESIGNERUL DIN GERMANIA.
P R E Ţ: 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R O .
TEL.0755.056.800.

DIVERSE
l S.C. BELA FORESTA WEST
S.R.L, cu sediul în Vladimirescu nr.
FN (restaurant + anexe, trup izolat
A9), jud. Arad, doreşte să obţină
autorizaţie de mediu pentru
punctul de lucru „Complex de
agrement Bela Foresta West”, de la
aceeaşi adresă, unde se desfăşoară
activităţile, având codurile CAEN:
5610„Restaurante”, 5520 „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată” şi
5590”Alte servicii de cazare”,
având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:
recepţia materiilor prime alimentare şi a băuturilor, gătit mâncăruri,
servit la mese, spălat veselă şi tacâmuri, cazare, spălat haine şi lenjerie
pat. Măsuri de protecţie a factorilor
de mediu: apă – separator grăsimi
şi bazin vidanjabil etanş, sol –
spaţiul de lucru pardoseală ciment,
aer – hotă, zgomot – aparate silenţioase. Deşeurile rezultate – menajere, şi ambalaje se ridică de către
prestatori autorizaţi. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
Agenţiei de Protecţia Mediului
Arad, Str. Splaiul Mureşului FN,
tel.0257/280331, tel/fax.
0257/280996. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei de Protecţia Mediului
Arad, str. Splaiul Mureşului FN,
timp de zece zile lucrătoare după
data publicării prezentului anunţ.
l Subsemnata VOINEA
MARIANA, cu domiciliul în str.
Argeşului, nr.19A, bl.129, sc.A,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 283699/2008. Nr. 19623 din 17.02.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 17.
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 07, luna 03, ora 11.00, anul
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului/ terței persoane Zaharia Maria, prima licitație/ licitația a II - a: a). Cota 23/32
din imobil clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri construită din chirpici și acoperită cu țiglă și
teren în suprafață de 320 mp din acte și 383 mp din măsurători, are regim juridic cu o deschidere la
strada de 8,59 ml, situate în localitatea Călărași, bd. Republicii, nr. 145, județul Călărași, preț de
evaluare/ de pornire al licitației: 82.837 lei, diminuat cu 25% din prețul de evaluare (exclusiv TVA),
grevate de următoarele drepturi reali și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe 41.697 lei; b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață
de ..., situat în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA),
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; ..., ....; c). Alte bunuri,
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; ..., .... Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se
prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de
cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice
române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de
a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0242.312.939 , int. 120/ 148. Data afișării: 20.02.2017.

et.2, ap.7, sat Olteniţa, jud.Călăraşi, titular al Planului Urbanistic
de Detaliu "Drumul Jilavei, nr.89,
Lot 5/2,6,7/1,7/2, Locuinţe colective"- amplasat str.Drumul Jilavei,nr.89, Lot 5/2,6,7/1,7/2, sector 4,
Bucureşti, anunţă publicul interesat asupra declansării etapei de
Informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului şi de urbanism,
conform
Ordinului
2701/30.12.2010. Prima versiune a
planului poate fi consultată la
sediul Serviciului Urbanism
Primariei Sector 4 a Municipiului
Bucureşti, Bulevardul George
Coşbuc, nr.6-16, Bucureşti, Sector
4, România, zilnic, între orele
10.00-12.00, din data de
17.02.2017.Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii şi
sugestii, până la data de
18.03.2017, la serviciul Urbanism
al Primăriei Sectorului 4, situată la
adresa: Bulevardul George
Coşbuc, nr.6-16, Bucureşti, Sector
4, 040532, România.
l Subsemnata VOINEA
MARIANA, cu domiciliul in in str.
Argeşului, nr.19A, bl.129, sc.A,
et.2, ap.7, sat Olteniţa, jud.Călăraşi, titular al Planului Urbanistic
de Detaliu "Drumul Jilavei, nr.89,
Lot 8, Locuinţe colective"amplasat str.Drumul Jilavei,nr.89,
Lot 8, sector 4, Bucureşti, anunţă
publicul interesat asupra declanşării etapei de Informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, conform Ordinului
2701/30.12.2010. Prima versiune a
planului poate fi consultată la
sediul Serviciului Urbanism
Primăriei Sector 4 a Municipiului
Bucureşti, Bulevardul George
Cosbuc, nr.6-16, Bucureşti, Sector
4, zilnic, între orele 10.00-12.00,
din data de 17.02.2017. Publicul
interesat poate transmite, în scris,
comentarii şi sugestii, până la data
de 18.03.2017, la serviciul Urbanism al Primăriei Sectorului 4

situată la adresa: Bulevardul
George Coşbuc, nr.6-16, Bucureşti,
Sector 4, 040532, România.

trală 622, din intravilanul oraş
Flămânzi, str. Eternitatea nr. 40.
jud. Botoşani (sat Poiana).

CITAȚII

l Este citată pârâta MALEŞ
V I O R I C A î n d o s a r u l n r.
4182/222/2015 al Judecătoriei
Dorohoi, în ziua de 15.03.2017,
orele 8.30, având ca obiect "Fond
Funciar" în contradictoriu cu
reclamantul ICHIM
GHEORGHE.

l Se citează la Judecătoria
Marghita ora 9 pentru data de
22.02.2017 în dosarul
1145/255/2016 Achim Gheorghe
Mihai, în calitate de pârât pentru
desfacerea căsătoriei.
l Pârâta Răboj Adriana, fostă
„Tuşaliu”, este chemată a se
prezenta în data de 09.03.2017, ora
8.30, în dosarul de partaj
nr.30406/215/2016, la Judecătoria
Craiova, pentru termen de judecată.
l Nagy Gheorghe cu ultimul domiciliu cunoscut in Turda, str.Campiei,
nr.43, jud.Cluj, este citat pe data de
03.04.2017 la Judecătoria Turda in
dos. nr.4604/328/2016 in calitate de
pârât.
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în comuna Casin, judeţul
Bacău, Cimpoia Elena domiciliată
în oraş Oneşti, str. Libertăţii, nr. 29,
sc A, apt. 8, judeţul Bacău,
Calistru George Valentin domiciliat în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Arad, sunt citaţi în
dosar nr. 1890/222/2009* la
termenul din data de 08.03.2017,
la Judecătoria Dorohoi în calitate
de pârâţi, ,,partaj succesoral”,
reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
l OLARIU ELENA, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com.
Ciocârlia, jud. Constanţa, cod
poştal 907060, este citată în calitate de pârâtă, pentru termenul de
judecată din 13.03.2017, în dosarul
nr. 13819/193/2016 al Judecătoriei
Botoşani- secţia Civilă, având ca
obiect acţiunea civilă privind
constatarea dobândirii de către
r e c l a m a n t a AT O D I R E S E I
RUXANDA, prin uzucapiunea de
20 de ani, a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă
de 0,14 ha, situat în parcela cadas-

l Judecătoria Sannicolau Mare,
dosar 249/295/2016 Paratele Foltcz
Rozal cu ultimul domicilu
cunoscut in Vizejdia nr.40 si Flotcz
Rusztina cu ultimul domiciliu
cunoscut in Vizejdia nr.40 in
prezent cu domicilul necunoscut
sunt chemate in aceasta instanta
in data de 09.05.2017 in proces cu
Popa Mihai Lucian si Popa Vasilica pentru uzucapune. Presedinte,
Mihaela Lazau; Grefier, Elisabeta
Liga.
l Se citează paratul Ivu Adrian
Petru la Judecătoria Moineşti,
dosar 1155/260/2016, termen
30.03.2017, obiect divorţ, reclamanta Ivu Alina Maria.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Galaţi cu sediul în
Galaţi, Str. Traian nr. 451, Judeţul
Galaţi, organizează în ziua de
09.03.2017, orele 10.00, Licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea unui Câine de serviciu.
Documentaţia de participare la
licitaţie se poate procura de la
adresa sus menţionată începând
cu data de 22.02.2017, de luni
până vineri între orele 08.00-16.00,
contra sumei de 5 lei. În caz de
neadjudecare următoarele faze ale
licitaţiei se vor desfăşura la aceeaşi
adresă, astfel: -faza a-II-a -în ziua
27.03.2017, orele 10.00; -faza
a-III-a în ziua de 03.04.2017, orele
10.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine la Compartimentul
Marketing şi Achiziţii, telefon/ fax
0236/334161 sau 0236/334152,

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 12204. Nr. 20477 din 15.02.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile.
Anul 2017, luna martie, ziua 15. 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 15, luna martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Șuța Seacă, comuna Raciu, județul
Dâmbovița, cod poștal 137269, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Incontro Prod SRL, cod de identificare fiscală 15658943, prima 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 a II - a, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *) 19%; Cuptor electric Alphate, an PIF 2003, putere 5,5 kw, ventilator cu
autiinvers, sistem de închidere etanș cameră coacere, ușă cu geam dublu, sistem de saniere pentru
tăvi la 75 mm, dimensiuni 920 x 690 x 700 mm, -, 1.088 lei, 207 lei; Dospitor model 94 LIM, an PIF
2003, putere 1500 W, două uși, distanța intre tăvi 70 mm, număr de tăvi 12, dimensiuni 980 x 740 x
760 mm, curent 220V, -, 670 lei, 127 lei; Malaxor 20 litri, an PIF 2004, tip malaxor planetar, capacitate cuvă 20 litri, bol din inox, amestecător spirală, alimentare 220 V, putere 1,1 kw, -, 721 lei, 137 lei;
Total: 2.479 lei, 471 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, 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; 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. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera
312 sau la numărul de telefon 0245.616.779, int. 625; persoană de contact: Dina Loredana. Data
afișării: 21.02.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
e-mail: achizitiipublice@jandarmeriagalati.ro, persoană de
contact Mihăilă Nicuşor.
l Lichidator judiciar, societăţi
profesionale de insolvenţă,
asociate prin contract, YNA
C O N S U LT I N G S P R L Ş I
CONSULTANT INSOLVENŢĂ
SPRL, cu sediul procesual ales în
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă
licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor mobile şi
imobile existente în proprietatea
debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu sediul în
Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.
Brătianu, nr.11, parter, camera 2,
judeţul Mehedinţi, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului
Mehedinţi sub nr.J25/276/2012,
având cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura de
faliment, conform sentinţei
nr.177/2016 din şedinţa publică
din data de 16.05.2016 pronunţată
de Tribunalul Mehedinţi în dosar
nr.6902/101/2012, după cum
urmează: 1.*Teren intravilan cu
St=5.564mp, nr. cadastral 30243,
Structura metalică- halã cu
Sc=2.524mp şi Su=2.406mp
situată în Caransebeş, str.Ardealului, FN, Judeţul Caraş-Severin*,
la preţul de pornire a licitaţiei de
210.112,00Euro (echivalentul în lei
la cursul BNR din ziua plăţii),
valoarea nu include TVA;
2.*Sistem de Cântarire AE60/16
de 80 tone, la preţul de pornire a
licitaţiei de 4.348,00Euro exclusiv
TVA; 3.*Sistem de Cântarire
AE60/16 de 60 tone, la preţul de
pornire a licitaţiei de 2.092,00Euro
exclusiv TVA.Licitaţia va avea loc
la punctul de lucru al debitoarei
situat în localitatea Timişoara, str.
Enric Baader, nr.13, jud.Timiş, la
data de 28.02.2017, ora 13.00, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi
valorificate, licitaţia va fi reluată,
în aceleaşi condiţii, la data de
07.03.2017, ora 1300, la data de
14.03.2017, ora 1300, la data de
21.03.2017, ora 1300, la data de
28.03.2017, ora 1400, respectiv la
data de 04.04.2017, ora 1300.
Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului
de sarcini şi consemnarea unei

cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la începerea licitaţiei în contul unic de
insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158 RO01.
Invităm pe toţi cei care vor să se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi pâna la acel termen
să depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toţi cei care pretind
vreun drept asupra imobilelor să
anunţe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită pentru
vânzare în termen, sub sancţiunea
prevăzută de lege. Informaţii
suplimentare, privind bunurile
scoase la licitaţie, la telefoanele:
0252/328.293, 0744.528.869,
0252/354.399, 0742.592.183,
0256/220.827 sau 0745.267.676 şi
pe site-urile: www.ynaconsulting.
ro şi www.consultant-insolventa.
ro.
l Societatea SISTEM DE
COLECTARE-SLC SIBIU SRL
operator de colectare DEEE
anunţă organizarea selecţiei de
oferte în vederea atribuirii
contractului/contractelor de
preluare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
(DEEE) de la sediul sau punctele
de lucru ale SLC SIBIU. Criteriul
de atribuire este oferta cea mai
avantajoasă pe fiecare categorie de
DEEE, cu precizările incluse În
cuprinsul documentaţiei de atribuire. Documentaţia de atribuire
precum şi orice alte informaţii
suplimentare se pot solicita la
adresa de e-mail slcsibiu@gmail.
com. Termenul limită de transmitere a ofertelor este 28.02.2017, ora
16.00.
l S.C. INASIN SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după
cum urmează:Activul nr.1: spatiu
comercial situat in Mun.Iasi,
B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1,
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita
de 187,28 mp. si aria utila de
173,23 mp., inscris in Cartea
Funciară sub nr.55170 a Mun.Iasi,
cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.
com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.

com./1/2 si Cartea Funciara
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1,
cu preţul de pornire a licitatiei este
de 376194 lei (fara TVA)(40% din
valoarea de evaluare).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
23.02.2017 SI IN DATA DE
02.03.2017, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in data de 24
februarie 2017 si in data de 03
martie 2017 orele 15.00, şi se va
desfăşura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 20.12.2016.Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului.Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de 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 lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de
23.02.2017 si in data de 02.03.2017
ora 15.00.Relaţii suplimentare se
pot obţine: la telefoanele:
0232.240890; 0742.109899, Fax
0232.240890.
l PARTIUM INSOLVENCY
IPURL, numită lichidator în
dosarul nr. 11662/111/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea S.C. MACIO S.R.L.,
CUI: RO18455854 scoate la
vânzare prin licitație publică:
TERENURI AGRICOLE

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 mobile. 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 09, luna martie, anul 2017, ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Profi Romserv SRL, 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 *); 1., Aparat măsurat prize de
pământ, …, 212 lei, 19%; 2., Aparat reglaj antene satelit Sefram, ..., 202 lei, 19%; 3., Aparat satelit TV
Satlook Micro, ..., 200 lei, 19%; 4., Aparat TV satelit, ..., 207 lei, 19%; Total; 821 lei. *) Regimul și
cotele de taxă 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 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; 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: - taxa de participare la licitație, se virează în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune conform modelului
prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017, privind aprobarea modelelor unor formulare
utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Marian Ciochir.

(Proprietatea este compusă din 3
parcele de teren având o suprafață
totală de 11.846 mp) situate în
S AT B E T F I A , J U D E Ţ U L
BIHOR prețul de pornire fiind:
49.606,00 EUR.TEREN INTRAVILAN (Proprietatea este
compusă dintr-o parcelă de teren
având suprafaţa de 1185 mp.)
situate în STR. CAMIL
PETRESCU FN, ORADEA
prețul de pornire fiind: 20.400,00
EUR.TEREN INTRAVILAN
(Proprietatea este compusă de 3
parcele de teren având suprafața
totală de 6102 mp) situate în STR.
FĂCLIEI FN, ORADEA prețul de
pornire fiind: 324.190,00 EUR.
TEREN CU HALĂ (hală cu
suprafața construită de 1257 mp şi
terenul aferent în suprafață de
4338 mp) situate în OŞORHEI,
JUDEŢUL BIHOR, prețul de
pornire fiind: 205.360,00 EUR.
Licitația va avea loc în
28.02.2017 ora 12:00 la sediul
adresa din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită licitația se reia în data de
07.03.2017, respectiv 14.03.2017
la aceeaşi oră. Licitantul trebuie
să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile imobile
supuse prezentei licitații, contra
sumei de 500 RON +TVA, ce va
cuprinde şi regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la
sediul lichidatorului judiciar o
CERERE DE PARTICIPARE
LA LICITAȚIE, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin
două zile înainte de termenul
licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel:
0359463661 fax: 0359463662.
l Cabinet Individual de Insolvenţă Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimaţia
nr. 1B2104/2007 emisă de
UNPIR, public spre cunostinţa
generală că in ziua de -24.02.2017ora 12.00 se vinde la licitaţie
publică în localitatea Rm-Vâlcea,
str. Stirbei Vodă nr.76, jud.Vâlcea,
averea urmarită, proprietatea S.C.
TOM COMPLEX SRL
Rm-Vâlcea, jud.Vâlcea, unitate în
lichidare conform Legii 85/2006 şi
art. 431 - 433 Cod de procedură
civilă, avere constând în:I. Bunuri

imobile: Baza de producţie - depozitare şi teren situat în mun. Rm.
Valcea, str. Genistilor, nr. 10 (
fosta str. Arinilor, nr. 54 ), jud.
Vâlcea compus din: clădire de
birouri cu regim de înăltime parter
şi mansardă cu aria construită la
sol în suprafaţă de 60,92 mp, aria
construită desfăşurată în suprafaţă estimată de 121,84 mp,
clădire baracă metalică cu aria
construită la sol în suprafaţă de
146,16 mp şi teren în suprafaţă de
1809,00 mp cu nr cadastral 1450
şi 11692 in Cartea Funciară nr.
4707 a localităţii Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea preţ 264.450 lei.
II. Bunuri mobile:1. AUTOBASCULANTA – I.M. MIRSA VL 02
GRO- 9520 lei;2. AUTOBASCULANTA – I.M. MIRSA VL 55
NLB -10285 lei; 3. AUTOBASCULANTA – I.M. MIRSA VL 02
ZUN --8415 lei; 4. AUTOBASCULANTA – I.M. MIRSA VL 61
TOM- 9520 lei; 5. AUTOBETONIERA – AUTOMECANICA
VL 55 CON- - 10285 lei; 6.
AUTOBETONIERA – AUTOMECANICA VL 57 CON 10285 lei; 7. AUTOBETONIERA
– CARMIX 3,5 T4 RM-VL 021387125 lei; 8. AUTOUTILITARA
– LDV 400 VL 04 FRI -7225 lei;
9. EXCAVATOR – MENZI
MUCK A91 plus - -324275 lei; 10.
Tocator cu lanţ – MENZI MUCK
H150 -31960 lei; 11. Ciocan pneumatic – pikon – HANWOO RBH
313- 16830. Toţi cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor de
mai sus vor incunostiinta lichidatorul societăţii ( tel. 0722 740176,
0350 808201) inainte de data
vânzării. In cazul în care nu se
adjudica licitaţiile vor fi reluate în
datele de 06.03.2017 si
16.03.2017. Ofertanţii, interesaţi
să cumpere aceste bunuri, se vor
prezenta în locul şi ziua vânzării,
până la acest termen, urmând a
se prezenta oferte de cumpărare
şi să depună pentru S.C. “ TOM
COMPLEX SRL” - in lichidare
- cont nr. RO58RNCB02630288
99650001 deschis la BCR RM
VALCEA, cel putin 10% din
preţul de începere a licitaţiei,
aferent bunurilor ofertate. In
situaţia adjudecării suma se scade
din preţ, altfel, se restituie.
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l UAT Comuna Ciulniţa, judeţul
Ialomiţa, concesionează prin licitaţie publică deschisă un lot în
suprafaţă de 3288 mp destinat
construirii unei clinici pentru
tratamentul diabetului zaharat,
situat în Ansamblu Rezidenţial
Ciulniţa. Documentaţia de atribuire se poate procura de la UAT
comuna Ciulniţa, sat Ciulniţa, str.
Matei Basarab, nr. 68, jud.
Ialomiţa.Locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor.- Sediul administrativ
al UAT Comuna Ciulniţa,
respectiv sat Ciulniţa, str. Matei
Basarab, nr. 68, jud. Ialomiţa.
Şedinţa de licitaţie se va desfăşura
în ziua de 22 martie 2017, orele 13,
data limită pentru depunerea
ofertelor - 21.03.2017, orele 15.
Informaţii suplimentare la tel:
0243.218.082, interior 16.
l Subscrisa VIA INSOLV SPRL
scoate la vânzare incepand cu
data de 27.02.2017, ora 13.00 prin
licitaţie publică proprietate imobiliara (teren-3779mp si C1 si C2)
situate in com Gura Vitioarei, sat
Bughea de Jos, tarla 3, parcela
F144, jud. Prahova la pretul de
evaluare redus cu 50% (55.199,00
lei fara TVA) apartinand Floreal
Construct SRL SRL. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi
înainte de data licitaţiei. In cazul
neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 06.03.2017,
13.03.2017, 20.03.2017 respectiv
27.03.2017 la aceleasi ore la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Vincit Prod Com SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică in bloc stoc imbracaminte/incaltaminte (pret de
pornire 22.105,13 lei) si mijloace
fixe (pret de pornire 24.114,71 lei)
la preţul de inventar redus cu 25%
fara TVA si cu un discount pentru
vanzarea fortata de 30%. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichida-

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. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. 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 13, luna martie, anul 2017, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Claudia Com SRL, 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 Peugeot 407 6
6FY 6D6FY, nr. identificare VF36D6FYC21468144, an fabricație 2006, sursa de energie: benzină,
capacitate cilindrică 1749 cmc, cutie de viteză manuală, nu este cazul, 13.650 lei, 19%. *) Regimul și
cotele de taxă 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 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; 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: - taxa de participare la licitație, se virează în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune conform modelului
prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare
utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Caimacanu Daniel.
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torul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
27.02.2017, ora 16/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua
de 06.03.2017 si 13.03.2017 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată sub
dosar nr. 1785/246/2016, petenţii
Dan Radu CNP 1641106020033 şi
Dan Maria Costina CNP
2741122020082 ambii domiciliaţi
în Arad str. Griviţei nr. 95, jud.
Arad, în contradictoriu cu pârâţii
Petii Teodor-Dorel şi Petii Brînduşa, solicită înscrierea dreptului
de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra imobilului teren
arabil extravilan înscris în CF nr.
2759 Tauţ, identificat prin
numărul topografic
1113-1119/a.12/66, teren arabil
extravilan în suprafaţă de 5536
mp (0,5536 ha), teren necooperativizat, imobil asupra căruia figurează ca proprietar tabular
defunctul Horga Onu care a
decedat la data de 22.03.1948.
Petenţii susţin că folosesc acest
teren de peste 20 de ani, prin joncţiunea posesiei.În urma acestei
somaţii, în temeiul art. 130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, toţi cei
interesaţi să înainteze DE
ÎNDATĂ opoziţie la Judecătoria
Ineu deoarece în caz contrar, în
termen de o lună de la această
ultimă publicare se va proceda la
soluţionarea cererii.Prezenta
somaţie se va afişa timp de o lună
la Tabla de afişare a Judecătoriei
Ineu şi la Primăria comunei Tauţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
S.C. Compania de Librării Bucureşti S.A., cu sediul în Bucureşti,
Bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sector 4,
înmatriculată la O.R.C. nr.
J40/6333/1992, cod unic
RO361307, convoacă Adunarea
Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor societăţii în
data de 03.04.2017 orele 8,
respectiv 10, la sediul din Bd.
Unirii nr. 10, bloc 7B, sector 4,
Bucuresti. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară: 1.
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C.
Compania de Librării Bucureşti
S.A. pentru anul 2016, în baza
raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului auditorului
financiar. 2. Aprobarea repartizării profitului net, fixarea dividendului şi aprobarea termenului
de plată a sumelor cuvenite ca
dividend. 3. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, inclusiv a planului de
investiţii pentru exerciţiul financiar 2017. 4. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru
negocierea remunerării directorului general. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generală Extraordinară: 1. Aprobarea prelungirii
facilităţii de credit acordat societăţii de către Raiffaisen Bank în
valoare de 500.000 lei, pentru o
perioadă de un an de zile. 2. Aprobarea modificării adresei punctului de lucru al societății- Librăria
nr. 55 din Bucureşti, sector 5, Cal.
Rahovei nr.291, bloc 81C în Bucureşti, sector 5, Cal. Rahovei nr.
291, parter. La şedinţă pot participa acţionarii înscrişi la data de

01.04.2017 în Registrul Acţionarilor ţinut de societate prin grija
Consiliului de Administraţie.
Informaţii suplimentare la telefon:
021.313.96.45, de luni până vineri,
între orele 9-14. Preşedintele
Consiliului de Administraţie, Seba
Marieta Veronica.
l Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei Compania de Librării
Bucureşti PAS, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bloc 7B,
sector 4, cod fiscal 9356622,
convoacă Adunarea Generală a
Membrilor Asociaţiei în data de
31.03.2017, orele 8, la sediul din
Bd. Unirii nr. 10, bloc 7B, sector 4,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea raportului de gestiune
al administratorilor Asociaţiei
Compania de Librării Bucureşti
PAS pentru exerciţiul financiar
2016. 2. Aprobarea raportului
Comisiei de Cenzori al Asociaţiei
Compania de Librării Bucureşti
PAS pentru anul 2016. 3. Aprobarea bilanţului contabil pe anul
2016 al Asociaţiei Compania de
Librării Bucureşti PAS. 4. Mandatarea unui membru al Consiliului
de Administraţie al asociaţiei să
participe şi să voteze materialele
de la Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Librării
Bucureşti S.A. din data de
03.04.2017. Data celei de a doua
convocări pentru cazul în care la
prima convocare nu se îndeplinesc
condițiile legale de constituire a
şedinţei va fi 19.04.2017. Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Seba Marieta Veronica.
l Convocare Consiliul de Admin i s t r a t i e a l S . C . I A M S AT
Muntenia S.A. cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 235-237,
Sector 3, înregistrată la Registrul
Comerţului Bucureşti sub nr.
J40/16340/1993, C.U.I.
RO4195703, convoacă, în temeiul
dispoziţiilor art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor la data de 28.03.2017,
ora 15.00, la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înscrişi în
registrul acţionarilor la data de
23.02.2017, cu următoarea ordine
de zi: 1. Discutarea şi aprobarea
situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016, precum şi aprobarea ca profitul pentru anul 2016
să rămână nerepartizat. 2. Prezentarea raportului de gestiune al
Consiliului de Administraţie pe
anul 2016. 3. Prezentarea raportului de audit financiar pentru
anul 2016. 4. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar
din anul 2017. 5. Aprobarea
planului de investiţii pentru anul
2017. 6. Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată
în exerciţiul financiar din anul
2016, în baza rapoartelor prezentate. 7. Alegerea membrilor consiliului de administraţie; 8.
Desemnarea unei persoane împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societăţii. 9.
Diverse. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se va ţine
la data de 29.03.2017, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la
problemele înscrise pe ordinea de
zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa la
adunarea generală personal sau
prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în
original se depune la sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.
Informaţii se pot obţine la tel.
031.228.71.00.

PIERDERI
l Pierdut stampila Rotunda SC
Dario Paper Srl in data de
17.02.2017. Declar nula.
l Pierdut Atestat Profesional de
marfa, eliberat de ISCTR Bucuresti, pe numele NECULA
MARIAN. Il declar nul.
l Pierdut Certificat de Inregistrare nr. 33340351 eliberat de ORC
Arad pentru SC PRO PHARMA
SRL. Il declar nul.
l Pierdut stampila Rotunda SC
Dario Paper Srl in data de
17.02.2017. Declar nula.
l Pierdut proces verbal anexa la
Contractul de Construire
nr.8328/1969, Pauna Alecsandru,
Pauna Magda. Declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator
pentru deschidere punct de lucru
emis de Registrul Comertului pe
SC T Trust D SRL, RO25671885,
J16/821/2009 pentru punctul de
lucru din Craiova, Cernele Tarlaua
125, Parcela 22.
l Declar pierdut (nul) contract de
închiriere casă de la S.C. ICRAL
Titan S.A. pe numele Pantazi
Silvia.
l Pierdut cartelă tahograf nr.
000000000JQ2001 eliberată la data
de 14.02.2013 de A.R.R. Tulcea pe
numele Antrop Radu. Se declară
nulă.
l Declar nulă legitimaţia pierdută
de responsabil tehnic cu execuţia R
422/16.08.1993 eliberată de către
M.L.P.A.T. pe numele Pascal
Mircea.
l Declar pierdute (nule): –oferta
de vânzare teren eliberată de
Primăria Zimnicea sub nr.
232/26.03.2015; -adeverinţa de
vânzare eliberată de Primăria
Zimnicea sub nr. 238/30.04.2015.
l IFN Expert Bijou Investments
S.R.L., sediul social în Bucureşti,
str. Aurel Botea nr. 8, bloc B6, sc. 1,
et. 5, ap. 32, sect. 3, Cod Unic de
Înregistrare 18714614,
J40/8702/2006 din data de
30.05.2006, declar pierdute original
certificat constatator firmă şi
original certificat constatator sediu
secundar în str. Calea Moşilor 135,
Pavilion nr. 4, sect. 2, Bucureşti.
l Pierdut atestat taxi seria CPTx
nr. 118224 pe nume: Petre
Constantin, emis A.R.R. Bucureşti.

DECESE
PROFUNDE şi adevărate regrete
la dispariţia neaşteptată a
domnului Ing.ALEXANDRU
CONSTANTINESCU, intelectual
deosebit, cu multiple preocupări
şi profund devotat familiei sale.
Sincere condoleanţe tuturor celor
apropiaţi! Colegii de facultate ai
soţiei sale, dna.Ing.Doina Florentina Constantinescu.

