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OFERTE SERVICIU
l  F I R M Ă  D E  PA Z Ă 
ANGAJEAZĂ AGENŢI DE 
SECURITATE ŞI INTER-
V E N Ţ I E  P E N T R U 
TRENURILE DE CĂLĂ-
TORI, CU SAU FĂRĂ 
ATESTAT. RELAŢII LA 
TELEFON: 0785.285.972.

l Angajăm modelier vesti-
mentar, retuşier, croitoreasă. 
Experienţă pe maşini de 
cusut pentru confecţionarea 
rochi i lor  de  ocazie  la 
comandă. Bragadiru, rond 
Rostar. Tel.0724.30.56.80.

l Angajam 2 muncitori neca-
lificati in agricultura. Varsta 
max 30 ani. Cerem disponibi-
litate week-end in sezon. 
0758.485.424.

l Angajez electromecanic si 
electronist pentru reparatii 
utilaje automate. Lucru in 3 
schimburi, ore suplimentare 
platite. Zona Militari -Bucu-
resti. 0745989709.

l Bronec Int. Company 
angajează conducător auto 
categ. B pentru serviciul 
intervenţie. Tel. 021.326.20.44 

l SC Rosilo Montaj SRL 
angajează inginer constructor 
cu experienţă de minim 4 ani, 
carnet conducere cat.B, 
cunoştinţe minime de limba 
chineză. Tel.0368.885.814.

l Primăria Comunei Dobro-
teşti, județul Teleorman, în 
temeiul H.G.R. 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  organizează 
concurs pe data de 05.05.2017 
–proba scrisă, ora 10 şi 
08.05.2017 –interviul, ora 11, 
pentru ocuparea postului de 
bibliotecar cu studii superi-
oare. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute la art. 3 din 
H.G.R. 286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiții specifice: -absolvent 
de studii superioare; -vechime 
de minim 10 ani ca biblio-
tecar; -posesor al unor certifi-
cate de calificare în domeniu. 
Dosarele se depun în termen 
de 10 zile de la publicarea în 

Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a III-a. Relații la 
t e l e fon :  0247336802  / 
0730559555 –persoană de 
contact Manea Niculae, 
secretar comună.

l Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al 
Municipiului Bucureşti orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi 
v a c a n t e  d e  e x e c u ț i e . 
Concursul se va desfăşura în 
perioada 5-10 mai 2017, la 
sediul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară al 
Municipiului Bucureşti -Bd.
Expoziției nr.1A, Sector 1, 
Bucureşti, orele 10.00. Data 
limită de depunere a dosa-
relor este 26.04.2017, inclusiv, 
orele 16.00, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului 
Bucureşti. Pentru relații 
suplimentare consultați 
site-ul www.ocpib.ro.

l Liceul Tehnologic Goga 
Ionescu, cu sediul în locali-
tatea Titu, str.Gării, nr.59, 
judeţul Dâmboviţa, în baza 
HG nr.286/2011, modificat şi 
c o m p l e t a t  d e  H G 
nr.1027/2014, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contrac-
tual vacante, pe perioadă 
nedeterminată: 1.Îngrijitor 
-2,00 norme. Condiţii speci-
fice: -studii generale sau 
medii; -să fie cetăţean român, 
cu vârsta de cel puţin 18 ani; 
-apt medical pentru postul de 
îngri j i tor ;  -vechime în 
domeniu minim 5 luni. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul instituţiei, loc.Titu, str.
Gării, nr.59, judeţul Dâmbo-
viţa, astfel: -proba practică 
-05.05.2017, ora 9.00; -inter-

viul -05.05.2017, ora 12.00. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Lice-
ului Tehnologic Goga Ionescu 
Titu. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului Tehnologic 
Goga Ionescu Titu, telefon: 
0245.651.320, e-mail: gogaio-
nescu@gmail.com.

l Primăria Colceag, cu sediul 
în localitatea Colceag, 
nr.195A, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nede-
terminată a  unui  post 
contractual de execuţie 
vacant, muncitor calificat II 
-tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii, în 
cadrul Compartimentului 
Întreţinere, conform HG 
286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 05.05.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 09.05.2017, ora 10.00. I.
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale: a)
are cetăţenie română şi domi-
ciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta minimă regle-
mentată de lege; d)are capaci-
tatea deplină de exerciţiu; e)
are stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale; f)
îndeplineşte condiţiile de 
studii; g)nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvâr-
şirea 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 incom-
patibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: -nivelul 

studiilor: studii liceale sau 
şcoală profesională; -certificat 
de calificare în meseria de 
tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii; -domi-
ciliul în comuna Colceag; -nu 
se solicită vechime în speciali-
tatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Colceag. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Colceag, persoană 
de contact: Maftei Liliana, 
telefon: 0244.447.001, fax: 
0 2 4 4 . 4 4 7 . 0 0 1 ,  e - m a i l : 
primaria.colceag@yahoo.
com.

l Biblioteca Judeţeană 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, cu 
sediul în localitatea Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea, organizează 
concurs ,  conform HG 
286/23.03.2011,  pentru 
ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante, după cum 
urmează: -2 posturi biblio-
tecar, studii superioare, grad 
profesional IA (perioadă 
nedeterminată); -2 posturi 
bibliotecar, studii superioare, 
grad profesional II (perioadă 
nedeterminată). Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
scrisă: în data de 05 mai 2017, 
ora 10.00; -proba interviu: în 
data de 11 mai 2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a)Condiţii de studii: 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă; b)
Condiţii  de vechime în 
muncă: -minim 9 ani pentru 
posturile de bibliotecar, grad 
profesional IA; -minim 1 an 
pentru posturile de biblio-
tecar, grad profesional II. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Bibli-
otecii Judeţene „Antim 

Ivireanul” Vâlcea,  din 
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, înce-
pând cu data de 12 aprilie 
2017 până pe data de 26 
aprilie 2017 (inclusiv). Relaţii 
suplimentare la sediul Biblio-
tec i i  Judeţene „Antim 
Ivireanul” Vâlcea,  din 
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26 ,  jude ţu l  Vâ lcea , 
p e r s o a n ă  d e  c o n t a c t : 
Dragomir Iuliana, telefon: 
0250.739.221, interior: 118, 
fax: 0250.739.221. Condiţiile 
de participare şi de desfăşu-
rare a concursului, biblio-
grafia şi tematica vor fi afişate 
la sediul Bibliotecii Judeţene 
Vâlcea şi pe site-ul instituţiei: 
www.bjai.ro.

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa, localitatea Bucureşti, 
Şos.Vergului, Nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spita-
lului concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuţie, peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG nr.286/2011, de: -asistent 
medical -PL -Cabinet Oftal-
mologie; -infirmieră -Secţia 
Alergologie şi Imunologie 
Clinică; -îngrijitoare -Camera 
de gardă; -consilier juridic IA 
-Compart.Oficiul juridic; 
-referent specialitate debu-
tant -studii superioare, Biroul 
Managementul calităţii servi-
ciilor medicale; -magaziner 
debutant -Serviciul adminis-
trativ tehnic. Condiţiile gene-
rale şi specifice: Asistent 
medical -PL: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă; -6 luni vechime 
în specialitate; Infirmieră: 
-şcoală generală; -curs de 
infirmiere certificat şi auto-
rizat; -6 luni vechime în acti-
vitate; Îngrijitoare: -şcoală 
generală; -fără vechime; 
Consilier juridic IA: -diplomă 
de licenţă în specialitate; -6 
ani şi 6 luni vechime în speci-
alitate; Referent specialitate 
debutant: -diplomă de licenţă; 
-fără vechime; Magaziner 
debutant: -diplomă de absol-
vire a şcolii generale; -fără 
vechime. Data concursului: 
05.05.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă; 10.05.2017 -interviul, 
ora 10.00. Data-limită de 
depunere  a  dosare lor : 
26.04.2017, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi 
tematica se afişează la sediul 
şi pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de 
contact: Ec.Anghel Daniela, 
tel-021.255.50.85. 

l Comuna Căpuşu Mare, cu 
sediul în localitatea Căpuşu 
Mare, str.Principală, nr.24A, 
judeţul Cluj, organizează 
concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de 
consilier superior, gradul, 1 

post. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în 
data de 23 mai 2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 25 mai 2017, ora 10.00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: -să fie absol-
vent de studii superioare juri-
dice cu diplomă de licenţă; -să 
fie absolvent de cursuri de 
formare profesională în 
domeniul cadastru funciar şi 
topografie; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice 
minim 9 ani; -să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea 188/1999; 
-cunoştinţe minime de limba 
engleză şi limba maghiară; 
-cunoştinţe de operare PC 
Autocad (Office Word, 
Excel), navigare pe Internet. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Căpuşu Mare, din satul 
Căpuşu Mare, nr.24A, judeţul 
Cluj. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Căpuşu 
Mare, persoană de contact: 
Bolchiş Gheorghe, telefon: 
0 2 6 4 . 3 5 0 . 0 0 6 ,  f a x : 
0 2 6 4 . 3 5 0 . 0 0 6 ,  e - m a i l : 
pcapusu@yahoo.com

l U.M. 01517 Sihlea, din 
Ministerul Apărării Naţio-
nale, organizează concursul 
pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil 
contractual, contabil II la 
compartimentul contabilitate/
studii medii, din U.M. 01517 
Sihlea astfel: -09.05.2017, ora 
1 0 . 0 0  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-15.05.2017, ora 10.00 -inter-
viul; -data limită de depunere 
a dosarelor - 26.04.2017, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01517 
Sihlea, loc. Sihlea, judeţ 
Vrancea, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 
0237.257.822/ interior 109.

l Primaria oraşului Petrila 
anunță concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, din cadrul 
Serviciului Achiziții, Inves-
tiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Manage-
mentul Calității: -inspector 
clasa I, gradul profesional 
debutant; condiții: studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; Condițiile generale 
de ocupare a funcțiilor 
publice vacante sunt cele 
prevazute de art.54 din Legea 
188/1999 privind Statutul 
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funcționarilor publici, (r2) cu 
modificările și completările 
ulterioare. Proba scrisă a 
concursului va avea loc în 
data de 10 mai 2017, ora 
10.00, la sediu Primăriei 
orașului Petrila din strada 
Republicii nr.196. Dosarele de 
înscriere pentru participarea 
la concurs se depun la 
Primăria orașului Petrila 
până la data de 02 mai 2017, 
ora 15.00. Relații suplimen-
tare la sediul Primăriei 
orașului Petrila și telefon 
0 2 5 4 . 5 5 0 . 9 7 7  s a u 
0254.550.760.

l Primăria orașului Sulina, 
judeţul Tulcea, cu sediul în 
Sulina, str. I, nr. 180, organi-
zează concurs de recrutare în 
data de 04.05.2017, orele 10:00 
–  proba scrisă, pentru 
ocuparea uni post vacant de 
agent de securitate în cadrul 
Serviciului urbanism, amena-
jarea teritoriului, domeniul 
public și privat, lucrări 
publice, investiții, mediu, 
pază(…). Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 3 
din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Dosarele de 
concurs se vor depune în peri-
oada 11.04 – 25.04.2017 și 
trebuie să conţină în mod 
obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/2011, selecţia dosarelor de 
înscriere va avea loc în peri-
oada 26, 27.04.2017, iar inter-
viul se va susţine în maxim 4 
zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei practice. 
Condiţiile de participare și 
actele necesare înscrierii la 
concurs sunt afișate la sediul 
instituţiei și pe site-ul Primă-
riei Sulina www.primaria-su-
lina.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
la nr. de telefon: 0240543003.

l Centrul Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa Târgo-
viște, str. Al. I. Cuza, nr. 15 
anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a 
unui  post contractual vacant 
de șofer - nivel de execuţie în 
cadrul Compartimentului 
Tehnic, Gospodărire, Întreţi-
nere și Deservire. Condiţii 
generale: potrivit prevederilor 
art .  3  din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzator funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, aprobat prin HG 
nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: Absolvenţi 
de studii medii; Permis cate-
goria B, C+E și D+E; Atestat 
pentru transport persoane; 
Card tahograf; Adeverinţă 
medicina muncii din care să 
reiasă că este apt pentru 
muncă; Vechime în trans-
portul de persoane – minim 5 
ani. Concursul se va desfă-
șura conform calendarului 
următor: Perioada depunerii 
dosarelor de înscriere: 11 – 26 
aprilie 2017, între orele 8:00 - 
16:00. Selecţia dosarelor: 27 – 
28 aprilie 2017. Proba scrisă: 5 
mai 2017, ora 10:00.  Inter-
viul: data și ora vor fi comuni-
c a t e  u l t e r i o r.  L o c u l 
desfășurării concursului: 
Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, Târgoviște, str. 
Al. I Cuza, nr. 15, judeţ 
Dâmboviţa. Informaţii supli-
mentare :  Secretar iatul 
Centrului  Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, telefon 
0245 613112.

CITAȚII  
l Fromherz Adriana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Camin, nr.99, 
judeţul Satu Mare, este 
chemată la Judecătoria Carei 
pentru data de 11.04.2017, în 
proces cu Rosenberg Ştefan 
Arcadius Mihai, pentru 
partaj.

l Numitul Horică Mihai este 
citat la Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea, pe 09.06.2017 în dosar 
11789/288/2016 având ca 
obiect divorț cu minori.

l Numitul Feraru Ionuţ 
domiciliat în satul Hilișeu 
-Crișan, comuna Hilișeu 
-Horia, judeţul Botoșani, este 
c i t a t  p e n t r u  d a t a  d e 
12.04.2017, la Judecătoria 
Dorohoi, în calitate de pârât, 
în dosarul nr. 3536/222/2016, 
având ca obiect ,,divorţ cu 
copii".

l Ispilante Mădălina este 
citată în data de 11.04.2017, 
în calitate de pârâtă în 
d o s a r u l  c i v i l  n r . 
3567/740/2016 ce are ca obiect 
exercitarea autorităţii părin-
tești și stabilire domiciliu 
minor, în proces cu recla-
mantul Badea Ilie, la Judecă-
toria Alexandria.

l Pârâtul Parasca Costel 
Aurel cu ultimul domiciliu în 
comuna Tomești, bloc 2, etaj 
2, ap.19, jud. Iași, este chemat 
la Judecătoria Iași, str. Anas-
tasie Panu nr.25, sala 6, etaj 2, 
complet C02, în ziua de 15 
iunie 2017, ora 8.30, în proces 
cu reclamanta Matei (fostă 
Lucan) Camelia, dosarul nr. 
29936/245/2016, obiect exerci-
tare autoritate părintească, 
stabilire locuință minor și 
pensie întreținere . Se vor 
administra probele.

l Numitul Puia Mihai, cu 
ultimul domiciliu în locali-
tatea Vișani, Strada Fundă-
tura Păcii nr. 623, Judeţul 
Brăila, este citat la Judecă-
toria Brăila pentru data de 20 
Aprilie 2017, ora 9.00, 
Complet C4 civil, în calitate 
de pârât în dosarul civil nr. 
458/196/2017, în contradic-
toriu cu reclamanta S.C. 
Compania de Utilităţi Publice 
Dunărea S.A. Brăila. 

l Anunţ de deschiderea 
procedurii de declarare a 
morţii lui Vasilcioiu Nicolae, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Morărești, sat 
Deduleșt i ,  jud.  Argeș , 
d i s p ă r u t  l a  d a t a  d e 
18.10.2007, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice 
datele pe care le cunoaște în 
legătură cu cel dispărut. 
Dosarul se află pe rolul Jude-
cătoriei Pitești, Dosar nr. 
19758/280/2015, termen de 
judecată 27.04.2017.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numita Şelaru 
Maria Nicoleta cu domiciliul 
în comuna Cîinenii Mari, sat 
Cîinenii Mari, jud. Vâlcea în 
calitate de intimată în dosarul 
civil nr. 945/90/2017, cu 
termen de judecată la data de 
21.04.2017, af lat pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Zăvoianu Alexandra 
Andreea cu domiciliul în 
comuna Prundeni, sat Zăvideni, 
jud. Vâlcea în calitate de inti-
mată în dosarul civil nr. 
1137/90/2017, cu termen de 
judecată la data de 21.04.2017, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Godja Ioan, Godja Victoria, 
Godja Pavel Gabriel și Godja 
Emanuel, având calitatea de 
p â r â ţ i  î n  d o s a r u l  n r. 
12549/197/2013 al Judecăto-
riei Brașov, având ca obiect 
„Pretenţii” cu reclamanţii în 
cauză Zsold Hermine Rosine, 
Tartler Martin, Tartler 
Bernhard, Zsold Alexander 
Alfred ș i  Balasiu Dan 
Michael, sunt citaţi a se 
prezenta la termenul din 
12.05.2017 la Judecătoria 
Brașov, complet C26, ora 9.00.

DIVERSE  
l SC Karpaten Schatze SRL 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: productie 
borș si colectare deșeuri 
propus a fi amplasat in Bucu-
resti, sector 3, str.Valsanesti, 
nr.1C. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Bucuresti 
din Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, Bucuresti si la sediul 
titularului din Str.Valsanesti 
nr.1C, in zilele de luni pana 
vineri, intre orele 9-12. Obser-
vatiile publicului(formulate 
in scris) se primesc zilnic, de 
luni pana vineri, la sediul 
APM Bucuresti.

l  C a s t i g a t o r i i  C & A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna martie 
2017,premii ce constau in 5 
vouchere in valoare de 
400RON fiecare, sunt: dna 
Aurelia Vaduva; dna Manu-
eala Jurca; dl.Marian Aprodu; 
dl.Bogdan Mihai Dutu; dna 
Roxana Adela Moldovan.

SOMAȚII  
l Somaţie emisă la data de 
03 aprilie 2017 de Judecătoria 

Rm. Valcea, în dosarul nr. 
7597/288/2016,  în temeiul 
articolului 1052 aliniatul 2 
Cod de procedură civilă și în 
baza dispoziţiilor cuprinse în 
încheierea din data de 03 
aprilie 2017. Aducem la 
cunoștinţă că, prin acţiunea 
civilă formulată de recla-
manţii Capră Elena, Cristea 
(fosta Capră) Iuliana și 
Miercan Paula, toţi cu domi-
ciliul procesual ales la 
Cabinet avocat Florica 
Luminiţa din Rm. Vâlcea str. 
Calea lui Traian nr. 134 et. 1 
ap. 6 jud. Vâlcea, se invocă 
dobândirea proprietăţii prin 
uzucapiune, asupra terenului 
în arabil și curţii - construcţii , 
situat în intravilanul Munici-
piului Rm. Vâlcea, str. 
Intrarea Izlazului nr. 23, 
judeţul Vâlcea , în suprafaţă 
totală de 1157 m.p., cu vecinii 
: N-Mangon Ioana, S- str. 
Intrarea Izlazului, E-Săceanu 
Floarea și V- Bica Gheorghe, 
din care 538 m.p. categoria de 
folosinţă curţi construcţii și 
619 m.p. categoria de folo-
sinţă arabil. Vă comunicăm 
că, potrivit articolului 1052 
aliniatul 2, litera e din Codul 
de procedură civilă, toţi cei 
interesaţi au dreptul să facă 
opoziţie, iar, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publi-
caţii se va trece la judecarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie 
al S.C. Romvac Company 
S.A., cu sediul  în orașul 
Voluntari,  șos. Centurii nr. 7,  
judeţul  Ilfov, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, la data  de 
12.05.2017, la sediul societăţii, 
ora 13.00. Convocarea  se 
face conform Legii 31/1990 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Topoloveni. Dosar de executare 59. Nr.1 2.373/10.04.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna aprilie, ziua 10. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 20, luna aprilie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea 

București, nr. 107A se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Stan 

Marian, 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 licitatiei, exclusiv        

TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Jaguar Sovereign, nr. identificare 

SAJJHALD4BP808340, AG-10-XJR, Libere de sarcini, 4.479 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 ca nu este persoană inter-    

pusă 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, res-

pectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: taxa de participare la licitație         

de 10 % din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate, se depune în contul 

RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666.900. Data afișării:11.04.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Număr de înregistrare 

ca operator de date cu caracter personal - 759. Serviciul Colectare venituri și executare silită persoane 

juridice. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 4283 din 06.04.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, luna Aprilie, ziua 06. 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 26, luna aprilie, anul 2017, ora 10,30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Rovaral Recycling S.R.L., licitația a 3 -a. 

Denumirea bunului mobil, Descriere sumară: Semiremorcă cisternă, marca SLP, varianta 2D, caroserie 

cisternă transport produse petroliere, an fabric 1997, Nr. Identificare UXM2C22PV22M1104, Masa 

proprie 8.550 kg, Masa autorizată 22.000kg, Masa max. autorizată 29.550 kg; Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Sechestru BEJ Tănăsescu George Dorian; Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei): 10.124 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 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 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 a licitației. 

Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie 

Municipiul Călărași; 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) 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 0242312939/ int. 159. Data 

afișării: 10.04.2017.
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cu modificările ulterioare, a 
Actului Constitutiv şi este  
valabilă  pentru toţi acţionarii  
S.C. Romvac Company S.A. 
Voluntari, înregistraţi la 
Registrul Acţionarilor, la sfâr-
şitul zilei de 09.05.2017. Dacă 
nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale şi statutare pentru 
desfăşurarea Adunării  Gene-
rale, a doua convocare este în 
acelaşi loc, aceeaşi oră, 
aceeaşi ordine de zi, în data  
de  26.05.2017. Ordinea de zi 
este următoarea: 1. Apro-
barea Raportului Administra-
torilor pentru  activitatea 
desfaşurată în anul 2016. 2. 
Aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale, precum şi a 
repartizării profitului pentru 
anul 2016. 3. Aprobarea 
Raportului Auditorului finan-
ciar privind  Situaţiile finan-
ciare anuale ale anului 2016. 
4. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli  pentru 
anul 2017. În sala de şedinţe 
au acces numai acţionarii sau 
mandatarii acestora, împuter-
niciţi cu procuri speciale, 
legitimându-se cu buletinul/ 
cartea de identitate. Procurile 
completate şi semnate vor fi 
depuse la sediul societăţii, 
colectiv acţionariat, până la 
data de 11.05.2017.

l Convocator Consiliul de 
Administraţie din cadrul 
societăţii TIN Management 
Grup S.A, în conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea 
31/1990 –republicată, precum 
şi în baza art. 32 din Actul 
Constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în 
data de 17.05.2017, orele 
12.00 la sediul societăţii din 
mun. Bucuresti, Calea Şerban 
Vodă nr. 213-217, etaj 1, 
sector 4, cu următoarea 

ordine de zi: 1. Aprobarea 
Situaţiilor Financiare anuale 
la 31.12.2016 ce includ 
bilanţul contabil, contul de 
profit şi pierdere, repartizarea 
rezultatului exerciţiului finan-
ciar şi situaţia activelor 
imobilizate, însoţite de 
Raportul de Gestiune al 
Administratorilor şi Raportul 
Comisiei de Cenzori; 2. Apro-
barea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017; 
În situaţia în care, la data şi la 
ora mai sus precizate, nu va fi 
întrunit cvorumul statutar şi 
legal, şedinţa se reconvoacă în 
data de 18.05.2017, orele 
12.00 în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi.

l SC Puls Medica SA, cu 
sediul social în Intr.Spăta-
rului, nr.3, ap.10, sect.2, Bucu-
reşti, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  c u  n r .
J40/25514/20.12.1994, 
CUI:6707206, prin Adminis-
trator unic, convoacă în 
conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor din data de 12.05.2017, 
ora 17.00, la sediul social al 
societăţii. Ordinea de zi: 1.
Discutarea situaţiei financiare 
pe anul 2016; 2.Punerea în 
discuţie privind numirea 
auditului financiar; 3.Discu-
tarea privind stabilirea buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2017. În cazul neînde-
plinirii cvorumului statutar 
necesar la prima convocare, 
următoarea Adunare Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
SC Puls Medica SA va avea 
loc în data de 14.05.2017, ora 
17.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi.

l Convocare a Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-

rilor  IFMA Imobiliare S.A.: 
Consiliul de administraţie al 
societăţii IFMA Imobiliare 
S.A. Bucureşti, cu sediul în 
Calea Giuleşti nr.6-8, sector 6, 
înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  c u  n r . 
J40 /2290 /2008 ,  C .U. I . 
25157095 în conformitate cu 
prevederile art.117 alin.(1) 
din Legea nr.31/1990, modifi-
cată şi completată, Convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor la data de 
15.05.2017, ora 11:00, la 
adresa din Bucureşti, Şos. 
Nordului nr. 24-26, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor 
l a  d a t a  d e  r e f e r i n ţ ă 
22.04.2017. În situaţia în care, 
la prima convocare nu vor fi 
îndeplinite condiţiile de 
cvorum, adunarea se va 
întruni la a doua convocare, 
în condiţile legii, la data de 
16.05.2017, ora 11:00, în 
aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi 
ordine de zi. La Adunarea 
Generale Ordinară sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze acţionarii înscrişi în 
Registrul Acţionarilor la data 
de 22.04.2017, stabilită ca 
dată de referinţă. Partici-
parea la Adunarea Generală 
Ordinară se face în conformi-
tate cu dispoziţiile Actului 
Constitutiv al Societăţii, 
precum şi cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor 
comerciale pe acţiuni. Unul 
sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/ au 
dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea 

generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Acţio-
nari i  pot  participa fie 
personal, fie prin reprezen-
tant, prin acordarea unei 
procur i  spec ia le  a l tor 
persoane. În caz de prezen-
tare prin împuternicit, un 
exemplar original al procurii 
speciale se va depune la 
sediul social al Societăţii cu 
48 de ore înainte de adunare. 
Lista cuprinzând informatiile 
cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi califi-
c a r e a  p r o f e s i o n a l ă  a 
persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator, 
documentele şi materialele 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi se va afla la dispoziţia 
acţionarilor, începând cu data 
de 23.04.2017, la adresa din 
Bucureşti, Şos. Nordului 
nr.24-26, sector 1, putând fi 
consultata şi completată de 
aceştia. Ordinea de Zi: 1. 
Alegerea unui nou membru al 
Consiliului de Administraţie 
al societăţii, având în vedere 
renunţarea Dlui Dan Ursu-
leac la mandatul de adminis-
trator. 2. Decizie privind 
desemnarea auditorului/ 
auditorilor societăţii. 3. 
Prezentarea Raportului 
Consiliului de administraţie 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2016. 4. Prezentarea şi 
aprobarea situaţiilor finan-
ciare pentru exerciţiul 2016. 
5. Aprobarea descărcării de 
gestiune a membrilor consi-
liului de administraţie pe 
anul 2016. 6. Aprobarea 
bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2017. 7. 
Repartizarea profitului net 

aferent exerciţiului finaciar al 
anului 2016 şi a rezultatului 
reportat înregistrat în contul 
117, inclusiv sumele consti-
tuite în contul 1175 “Rezul-
tatul reportat reprezentând 
surplusul realizat din rezerve 
din reevaluare”; 8. Aprobarea 
actualizării actului constitutiv 
conform deciziilor luate de 
acţionari la punctele 1 şi 2. 9. 
Aprobarea mandatării Dlui. 
Bogdan Cernescu, cu posibili-
tatea de substituire, pentru a 
încheia şi/sau semna în 
numele Societăţii şi/sau al 
acţionarilor Societăţii hotărâ-
rile prezentei Adunări Gene-
rale Ordinare şi  Actul 
Constitutiv actualizat al 
Societăţii şi pentru a efectua 
toate formalităţile legale 
pentru înregistrare, publici-
tate, opozabilitate, executare 
şi publicare a hotărârilor 
adoptate şi a Actului Consti-
tutiv actualizat, precum şi 
pentru a depune, prelua acte 
şi semna în acest scop în 
numele Societăţii, în relaţia 
cu Oficiul Registrului Comer-
ţului şi alte entităţi publice 
sau private.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliție 
Județean Bihor organizează, 
în data de 21.04.2017, licitaţie 
publică cu strigare pentru 
atribuirea următoarelor 
contracte de închiriere astfel: 
-La ora 10.00, suprafața de 
50,25mp la parterul imobi-
lului situat în mun. Oradea, 
str. Codrilor, nr.9, în scopul 
desfăşurării activității de 
desfacere hrană caldă, minu-
turi, băuturi răcoritoare, 
preparate şi semipreparate 
servite pe loc. La ora 11.00, 
Calea Aradului, nr.5, supra-

fața de 1mp pentru montarea 
unui automat bancar. Persoa-
nele interesate se vor prezenta 
la sediul unităţii din Oradea, 
Calea Republicii, nr.50, de 
unde în perioada 11.04-
20.04.2017, între orele 8.00-
15.30, pot solicita în scris fişa 
de date a achiziţiei, care se 
obţine contra sumei de 3Lei. 

l Primăria Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc 
anunţă scoaterea la licitaţie 
publică, cu oferta depusă în 
plic, a unui trup de pajişte 
proprietatea publică a muni-
cipiului Câmpulung Moldo-
venesc în suprafaţă totală de 
54,02ha, situate în municipiul 
Câmpulung Moldovenesc 
(zona Rarău). Licitaţia se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, str.22 Decem-
brie, nr.2, în şedinţa publică 
din data de 11.05.2017, ora 
10.00. Data-limită pentru 
depunerea ofertelor este 
9.05.2017, ora 16.00. Ofertele, 
însoţite de documentele de 
calificare se depun la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, 
str.22 Decembrie, nr.2. Condi-
ţiile de participare, caietul de 
sarcini şi alte informaţii cu 
privire la desfăşurarea licita-
ţiei se pot obţine de la Servi-
ciul Patrimoniu (camera 41) 
din cadrul Primăriei Munici-
piului Câmpulung Moldove-
nesc.

l Primăria Municipiului 
Piatra Neamţ anunţă organi-
zarea l icitaţiei  publice 
deschise în vederea vânzării: 
Bunului imobil – teren intra-
vilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, 
în suprafaţă de 747 mp.,  

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Număr de 

înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Serviciul Colectare Venituri și Executare 

Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 28460530. Nr. 4286 din 06.04.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna aprilie, ziua 06. 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 26, luna aprilie, anul 2017, ora 12.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, 

nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Domeniile 

Dobrogei SRL, licitația I - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA 

(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară Mercedes - Benz, BB furgon, varianta Sprinter 

311 CDI, an fabricație 2006, nr. identificare WDB90663318116485, culoare albastru, nr. înmatriculare 

CL 17 TBG, Nu se cunosc, 16.200 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 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 Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

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. 159. Data afișării: 10.04.2017.

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 04, luna mai, anul 2017, ora 10, în localitatea 

Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC Grinder God Speed SRL, licitația a III - 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. Hyundai Tucson, an 

fabricație 2008, serie motor G4GC7098335, serie șasiu KMHJN81BP8U834370, rulaj 105.000 km, 

benzină/ gpl, Act adițional nr. 9/10.04.2014 la contractul de credit nr. 160//07.04.2008 - CEC  Bank 

SA, 13737 lei, 19%; Total: 13737 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 înre-

gistrare, 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, respec- 

tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație se 

virează  în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria muni-

cipiului 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; - procedura de licitație se va efectua 

conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Adrian Miu.
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situat în str. Ozana  nr.27. 
Preţul de pornire la licitaţie 
este de 634.168 lei conform   
HCL nr. 321   din 24.11.2016; 
Bunului imobil – teren intra-
vilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, 
în suprafaţă de 552 mp.,  
situat în str. Gral Dăscălescu 
nr.2. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 200 euro/mp. 
conform  HCL nr. 81 din 
30.03.2017. Licitația va avea 
loc pe data de 05.05.2017, ora 
14,00, la sala de sedință a 
Primăriei municipiului Piatra 
Neamt, cu sediul in str. Ştefan 
cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si 
depunerea ofertelor  se fac 
până la data de 04.05. 2017 
ora 16,30 inclusiv, la Primăria 
municipiului Piatra Neamţ, 
str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patri-
moniu, Autorizări şi Trans-
port - zilnic între orele 8,00 
– 16,30, unde se poate achizi-
ţiona  şi documentaţia licita-
ţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 218991, interior 122, 
zilnic între orele 8,00 – 16,30.
   
l Subscrisa Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata 
legal prin asociat coordo-
nator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar 
al C-Jame Active Develop-
ment SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 6187 din 
data de 12.10.2016 pronun-
t a t a  i n  d o s a r  n r . 
16894/3/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – 
Sectia a VII-a Civila, anunta 
scoaterea la vanzare a 
bunului imobil af lat in 
proprietatea C-Jame Active 

Development SRL constand 
in apartament cu 5 camere in 
suprafata utila de 105,34 mp, 
situata in Bucureşti, B-dul 
Nicolae Grigorescu, nr. 63, bl. 
D12, sc. 1, et. 6, ap.28, sector 
3, in valoare totala de 87.550 
euro. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii 
falite se va organiza in data 
de 21.04.2017 ora 13,00 prin 
licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunul nu se 
va vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza 
inca 3 (trei) licitatii, în zilele 
de 28.04.2017, 05.05.2017 si 
12.05.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Blvd. Mircea 
Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 
10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de 
inscriere la licitatie mentio-
nate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunului, pretul aces-
tuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Blvd. Mircea 
Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 
10, sector 3. Costul caietului 
de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l Anunţ de participare la 
licitaţia deschisă pentru 
conces iune  de  bunuri . 
Primăria Comunei Negrileşti, 
judeţul Vrancea, cod fiscal 
15534708, sediul comuna: 
Negrileşti, sat Negrileşti, 
judeţul Vrancea, organizează 
în data de 05 Mai 2017, ora 
10:00, la sediul primăriei, 
licitaţie publică pentru 
terenul în suprafaţă de 1273 
mp, categoria de folosinţă, 
curţi construcţii, din dome-
niul privat al comunei, situat 
în intravilanul satului Negri-
leşti, Tarlaua 53 Parcela 1771, 
î n s c r i s  î n  C F  5 0 2 5 0 . 
(Precizăm faptul că terenul 
este ocupat de o construcţie în 
suprafaţa de 491 mp la sol 
înscrisă în CF 50250, aflată în 
proprietatea Obştei Negrileşti, 
însă această construcţie NU 
face obiectul licitaţiei). Infor-
maţii privind documentaţia 
de atribuire: Documentaţia de 
atribuire se va obţine de la 
compartimentul achiziții 
publice din cadrul Primăriei 
Negrileşti, judeţul Vrancea. 
după achitarea sumei de 
100,00 lei, la casieria primă-
riei. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 26 Aprilie 
2017, ora 12:00. Ofertele se 
vor depune (într-un singur 
exemplar la compartimentul 
achiziții publice), în confor-
mitate cu prevederile OUG 
nr. 54/2006, ale H.G. nr. 
168/2007. Ofertanţii trebuie 
să achite la casieria primăriei 
până în data de 3 Mai 2017, 
ora 16:00, taxa de participare 
în cuantum de 200,00 lei şi 
garanţia de participare al 
cărei cuantum este de 10% 
din valoarea totală a rede-

ANUNȚURI
venţei pentru primul an de 
concesionare. Soluţionarea 
litigiilor: Tribunalul Vrancea, 
Secţia contencios adminis-
trativ şi fiscal. Relaţii supli-
mentare: tel/fax 0237267028; 
0237267290.

l Oraşul Uricani, cu sediul în 
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod 
f i s c a l  4 6 3 4 6 4 7 ,  t e l . 
0 2 5 4 / 5 1 1 1 2 1  ,  f a x . 
0254/511127, e-mail: prima-
riauricani@gmail.com, 
anunţă organizarea în data de 
26.04.2017, ora 13.00 la sediul 
sus menţionat a licitaţiei 
publice cu strigare, în vederea 
vânzării: bunurilor mobile,   
lotul II proprietate a Spita-
lului Orăşenesc Uricani aflat 
în subordinea Primăriei 
Oraşului, pot fi văzute în 
cadrul Spitalului Orăşenesc 
Uricani; Caietele de sarcini 
pot fi obţinute, contra cost - 
100 lei, de la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, din str. 1 
Mai, nr. 6, persoana de 
contact: Săvulescu Cristian. 
Preţul de pornire a licitaţie 
este 6683,77 lei, garanţia de 
participare este 5% din preţul 
de pornire. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor este: 21.04.2017. Ofertele 
se pot depune la sediul 
Primăriei Oraşului Uricani, 
din str. 1 Mai, nr. 6 până la 
data de 26.04.2017, ora 10.00. 
Ofertele se depun într-un 
singur exemplar original. 
Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor va avea loc în data 
de  26.04.2017, ora 13.00 în 
sala de şedinţe a Primăriei 
Oraşului Uricani din str. 1 
Mai, nr. 6. În situaţia neadju-

decări, licitaţia va fi reluată în 
data de 03.05.2017, iar în 
situaţia neadjudecări licitaţia 
va fi reluată în data de 
10.05.2017. Acţiunea în 
justiţie pentru soluţionarea 
litigiilor apărute se introduce  
la secţia de contencios admi-
nistrativ a Tribunalului Jude-
ţ e a n   H u n e d o a r a  d i n 
localitatea Deva, str.  1 
Decembrie,  nr.  35,  tel . 
0 2 5 4 . 2 1 1 5 7 4 ,  f a x . 
0254.216333, e-mail: lbenta@
just.ro. Anunţul de licitaţie a 
fost transmis pentru publi-
care la data de 07.04.2017.
 
l Oraşul Uricani, cu sediul în 
Uricani, str.1 Mai, nr.6, cod 
f i s c a l  4 6 3 4 6 4 7 ,  t e l . 
0 2 5 4 . 5 1 1 1 2 1 ,  f a x . 
0254.511127, e-mail:prima-
riauricani@gmail.com, 
anunţă organizarea în data de 
26.04.2017, ora 13.30 la sediul 
sus menţionat a licitaţiei 
publice cu strigare, în vederea 
vânzării: bunurilor mobile 
lotul I proprietate a Spitalului 
Orăşenesc Uricani aflat în 
s u b o r d i n e a  P r i m ă r i e i  
Oraşului, pot fi văzute în 
cadrul Spitalului Orăşenesc 
Uricani; Caietele de sarcini 
pot fi obţinute, contra cost - 
100 lei, de la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, din str. 1 
Mai, nr. 6, persoana de 
contact: Săvulescu Cristian. 
Preţul de pornire a licitaţie 
este 8112,29 lei, garanţia de 
participare este 5% din preţul 
de pornire. Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor este: 21.04.2017. Ofertele 
se pot depune la sediul 
Primăriei Oraşului Uricani, 

din str. 1 Mai, nr. 6 până la 
data de 26.04.2017, ora 10.00. 
Ofertele se depun într-un 
singur exemplar original. 
Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor va avea loc în data 
de   26.04.2017, ora 13.30 în 
sala de  şedinţe a Primăriei 
Oraşului Uricani din str. 1 
Mai, nr. 6. În situaţia neadju-
decări, licitaţia va fi reluată în 
data de 03.05.2017, iar în 
situaţia neadjudecări licitaţia 
va fi reluată în data de 
10.05.2017. Acţiunea în 
justiţie pentru soluţionarea 
litigiilor apărute se introduce 
la secţia de contencios admi-
nistrativ a Tribunalului Jude-
ţ e a n ,  H u n e d o a r a  d i n 
localitatea Deva, str.  1 
Decembrie,  nr.  35,  tel . 
0 2 5 4 . 2 1 1 5 7 4 ,  f a x . 
0254.216333, e-mail: lbenta@
just.ro. Anunţul de licitaţie a 
fost transmis pentru publi-
care la data de 07.04.2017.

l Oraşul Uricani, cu sediul în 
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod 
f i s c a l  4 6 3 4 6 4 7 ,  t e l . 
0 2 5 4 . 5 1 1 1 2 1 ,  f a x . 
0254.511127, e-mail:primaria-
uricani@gmail.com, anunţă 
organizarea în data de 
26.04.2017, ora 14.00 la sediul 
sus menţionat a licitaţiei 
publice cu strigare, în vederea 
vânzării: a bunului mobil, 
Dacia 1307 L – HD 15 RFD 
proprietate a Spitalului Orăşe-
nesc Uricani aflat în subor-
dinea Primăriei Oraşului, pot 
fi văzute în cadrul Spitalului 
Orăşenesc Uricani; Caietele 
de sarcini pot fi obţinute, 
contra cost - 100 lei, de la 
sediul Primărie Oraşului 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Număr de 

înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Serviciul Colectare Venituri și Executare 

Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 4282 din 06.04.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna aprilie, ziua 06. 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 26, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Călărași, str.      

Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Grozea 

Expediții SRL, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privile-

giile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitație, exclusiv TVA 

(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autotractor Iveco, varianta Magirus LD44CE43, an fabricație 

2000, nr. identificare WJMM1VSK004228455, serie motor 007644, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-

04-AOM, Nu se cunosc, 12.163 lei, 19%; licitația a III - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitație, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autotractor Iveco, varianta 

LD440E43T, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004226406, serie motor 006079, culoare 

roșu, nr. înmatriculare CL-63-PET, Nu se cunosc, 7.118 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoa-

rea 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 Adminis-trația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

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. 159. Data afișării: 10.04.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Număr de 

înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Serviciul Colectare Venituri și Executare 

Silită Persoane Juridice. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 4285 din 06.04.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna aprilie, ziua 06. 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 26, luna aprilie, ora 11.30, anul 

2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului SC Auger Petruș SRL, licitația I - a: a). Construcție ateliar mecanic + birouri, 

în suprafață de 449,94 mp și teren aferent construcției 449,94 mp, situată în localitatea Ștefan cel 

Mare, jud. Călărași, nr. cadastral 60-C7, lot 5, preț de pornire al licitației 143.308 (exclusiv TVA *), 

grevate de următoarele drepturi reale si privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. b). Teren care nu 

este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri intravilan, în suprafață de 2.079,256 mp, 

situat în localitatea Ștefan cel Mare, jud. Călărași, nr. cadastral 60, lot 5, preț de evaluare/ de pornire al 

licitatiei, 24.165 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; -, -. c) Alte bunuri ... preț de evaluare/ de pornire al licitatiei ... lei (exclusiv TVA *), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. *) În conformitate 

cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

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: Bunurile se vând în ansamblu, valoare totală 167.473 lei (exclusiv TVA *). 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 10.04.2017.
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Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, 
persoana de contact : Săvu-
lescu Cristian. Preţul de 
pornire a licitaţie este 630 lei, 
garanţia de participare este 
5% din preţul de pornire. Data 
limită pentru solicitarea clari-
ficărilor este: 21.04.2017. Ofer-
tele se pot depune la sediul 
Primăriei Oraşului Uricani, 
din str. 1 Mai, nr. 6 până la 
data de 26.04.2017, ora 10.00. 
Ofertele se depun într-un 
singur exemplar original. 
Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor va avea loc în data 
de 26.04.2017, ora 14.00 în sala 
de  şedinţe a Primăriei 
Oraşului Uricani din str. 1 
Mai, nr. 6. În situaţia neadju-
decări, licitaţia va fi reluată în 
data de 03.05.2017, iar în situ-
aţia neadjudecări  licitaţia va fi 
reluată în data de 10.05.2017. 
Acţiunea în justiţie pentru 
soluţionarea litigiilor apărute 
se introduce la secţia de 
contencios administrativ a 
Tribunalului Judeţean Hune-
doara din localitatea Deva, str. 
1 Decembrie , nr. 35, tel. 
0 2 5 4 . 2 1 1 5 7 4  ,  f a x . 
0254.216333, e-mail: lbenta@
just.ro . Anunţul de licitaţie a 
fost transmis pentru publicare 
la data de 07.04.2017.

l Oraşul Uricani, cu sediul 
în Uricani , str. 1 Mai, nr . 6, 
cod fiscal 4634647, tel . 
0 2 5 4 . 5 1 1 1 2 1 ,  f a x . 
0254.511127, e-mail: prima-
riauricani@gmail.com, 
anunţă organizarea în data 
de 26.04.2017, ora 14.30 la 
sediul sus menţionat a licita-
ţiei publice cu strigare, în 
vederea vânzării: a bunului  
mobil, Dacia  1310 CL - HD  
15 DGF proprietatea Primă-
riei Oraşului, pot fi văzute în 
cadrul Primăriei Oraşului; 
Caietele de sarcini pot fi 
obţinute, contra cost - 100 
lei, de la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, din str. 1 
Mai, nr. 6, persoana de 
contact: Săvulescu Cristian. 
Preţul de pornire a licitaţie 
este 720 lei, garanţia de 
participare este 5% din 
preţul de pornire. Data 
limită pentru solicitarea 
clarificărilor este: 21.04.2017. 
Ofertele se pot depune la 
sediul Primăriei Oraşului 
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 
până la data de 26.04.2017, 
ora 10.00. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar 
original. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va 
a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 

26.04.2017, ora 14.30 în sala 
de  şedinţe a Primăriei 
Oraşului Uricani din str. 1 
Mai, nr. 6. În situaţia neadju-
decări, licitaţia va fi reluată 
în data de 03.05.2017, iar în  
situaţia neadjudecări  lici-
taţia va fi reluată în data de 
10.05.2017. Acţiunea în 
justiţie pentru soluţionarea 
litigiilor apărute se introduce 
la secţia de contencios admi-
nistrativ a Tribunalului 
Judeţean Hunedoara din 
localitatea Deva,  str.  1 
Decembrie ,  nr.  35 ,  te l . 
0 2 5 4 . 2 1 1 5 7 4  ,  f a x . 
0254.216333, e-mail: lbenta@
just.ro. Anunţul de licitaţie a 
fost transmis pentru publi-
care la data de 07.04.2017.

PIERDERI  
l  S u b s e m n a t u l  I o a n 
Tundreci declar pierdute 
atestat Marfa si atestat ADR 
eliberate de ARR Timis. Le 
declar nule.

l Piedut atestat transport 
marfa pe numele Arghira 
Solomon. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Inre-
gistrare eliberat de ORC 

Arad, pentru PFA Cosma 
Andreea. Il declar nul.

l Pierdut fisa calcul pentru 
s p a t i u  c o m e r c i a l ,  n r. 
17028/01.07.2016 adresa: 
Piata Kogalniceanu nr. 5, 
parter si subsol, sector 5, 
Bucuresti. Declsr nul. 

l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Marfa tip card 
seria 029969000 emis pe 
numele Jipa Constantin 
Tiberiu. Il declar nul.

l II Zavoiu A. Gheorghe, str. 
Cazasului 78, declar pierdut 
aviz funcţionare nr. 3770 din 
17.03.2011, CUI 26403295.

l Pierdut contract vanzare 
cumparare cu plata in rate, 
nr. N2259/13.10.1998 incheiat 
intre C.G.M.B-A.F.I. sector 3 
si Chirilescu Ion, pentru 
apartament situat in Bucu-
resti, bd. Primavarii nr.32, 
etaj 1, ap. 3, sector 1. Declar 
nul. 

l SC Sofort Concept SRL, 
C U I  1 9 2 4 8 0 3 2 , 
J40/19412/2006, pierdut Certi-
ficat unic de inregistrare seria 
B nr. 2421941. Il declar nul.

l SC Into SRL cu sediul in 
Tg. Frumos, judetul Iasi, CUI 
RO17386373, 
J22/812/22.03.2005, pierdut 
Certif icat  de urbanism 
nr.30/56/11.04.2016.

l Pierdut in data de 6 aprilie 
la Cluj: buletin, permis 
conducere, talon auto, card 
sanatate national si euro-

pean, carduri access firma pe 
numele  Crina Andreea 
Dragomir, din Bucuresti. Le 
declar nule

l Otto Broker De Asigurare 
SRL,cu sediul social in Bucu-
resti, Str.Gheorghe Titeica, 
nr.144-146, et.1 si 2, Sector 2, 
B u c u r e s t i ,  C U I 
14232850,declaram pierdut 
Certificatul constator emis de 
Oficiul National al Regis-
trului Comertului pentru 
sediul secundar situat in Sos.
Colentina, nr.426, Sector 2, 
Bucuresti,in incinta Carre-
four Colentina.

l Otto Broker De Asigurare 
SRL,cu sediul social in Bucu-
resti, Str.Gheorghe Titeica, 
nr.144-146, et.1 si 2, Sector 2, 
B u c u r e s t i ,  C U I : 
14232850,declaram pierdut 
Certificatul constator emis de 
Oficiul National al Regis-
trului Comertului pentru 
sediul secundar situat in 
Calea Moldovei, nr.32, Carre-
four Focsani, Mun.Focsani, 
Jud.Vrancea.

l Mihut Radu Gabriel, cu 
domiciliul în Str.Turda, 
nr.125, bl.3, sc.1, et.8, ap.35, 
Sector.1, declar pierdute 
următoarele acte în original: 
carte de identitate, certificat 
de naştere, carte de muncă, 
hotărâre definitivă divorţ, 
diplomă de bacalaureat, 
atestat în cinematografie, 
diplomă inginer colegiu 
UPPB, diplomă inginier Fac. 
UPB, telefon: 0744.685.475

l Societatea Sito Toys SRL, 

având CUI: 27460736 şi nr.de 
înregistrare: J40/9480/2010, 
declar pierdut Certificatul 
constatator din 06.12.2010, 
emi s  în  t eme iu l  Leg i i 
nr.359/2004, pentru sediul 
secundar din Bucureşti, 
Sectorul 5, str.Pucheni, nr.42, 
Spaţiul Comercial (Magazin) 
V11, etaj P.

l Pierdut legitimaţie revolu-
ţ ionar  luptător  pentru 
victoria revoluţiei române din 
decembrie 1989, luptător 
remarcat prin fapte deosebite 
seria LRM-S nr. 01575 elibe-
rată de S.S.P.R. pe numele 
Strugariu Gheorghe Mircea. 
O declar nulă.

l Declar pierdute agreere 
taxi şi atestat taxi auto nr. IF 
04 XLC cu nr. şasiu UUILS-
DAAH35108153, pentru 
firma Avatar Full Time 
S.R.L. Le declar nule. 

l Declar pierdută agreere 
taxi firma Avatar Full Time 
S.R.L., auto nr. IF 05 LHU 
s e r i e  ş a s i u  n r.  U U I L -
SDJH36252528. O declar 
nulă.

l S.C. Taxi Glucoza S.A., 
Bucureşti, sector 2, Gheorghe 
Ţiţeica nr. 85-87, RO 1227, 
J40/10105/1991, declară pier-
derea actelor casei de marcat 
DATECS –MICRO ECR MP 
5000. Se declară nule.

l Pierdut legitimaţie de 
student emisă de Academia 
de Studii Economice Bucu-
reşti pe numele Voloseţchi 
Cosmin Mihail.

ANUNȚURI


