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OFERTE SERVICIU
l Angajam agenti de curatenie, 
program 3ore/zi dimineata in 
Mall zona Berceni. Oferim 
contract de munca si salariu 
platit la timp. Cautam oameni 
harnici, punctuali si seriosi. Tel.: 
0757117471.

l Angajăm urgent sudori în 
argon! Tel: 0753.142.654; email: 
personal@inoxsa.ro.

l Societate de pază angajează 
agenți de securitate și intervenție 
atestați pentru control trafic 
CFR și însoțire transporturi de 
bunuri pe cale ferată (gardare). 
Vârsta maximă 40 ani. Relații la 
nr.de tel. 0785.285.972.

l Editura Academiei Române, 
cu sediul în Calea 13 Septembrie, 
nr. 13, sector 5, București, scoate 
la concurs la sediu în data de 
22.05.2017 (ora 11 proba scrisă și 
ora 13 interviu) –1 post casier 
(M) I –studii  medii economice, 
vechime min. 3 ani în domeniu, 
cunoștinţe de operare PC; –1 
post referent specialitate 
economic (S) III –absolvent 
studii superioare economice cu 
diplomă de licenţă, experienţă în 
domeniu 3 ani, cunoștințe achi-
ziții publice. Înscrieri până în 
data de 15.05.2017, ora 12:00. 
Relaţii la telefon 021/3188146 
d o a m n a  E l e n a  S t o i a n 
0723215721.

l Spitalul Clinic Colentina 
o rgan izează  în  da ta  de 
23.05.2017, la sediul administra-
ţiei spitalului, concurs pentru 
ocuparea a 1 post de medic 
specialist neurologie pe perioadă 
determinată. Termenul de 
înscriere este de 10 zile calen-
daristice de la publicare. Conţi-
nutul  dosarului și  tematica 
concursurilor vor fi afișate la 
avizierul spitalului. Informaţii 
supl imentare  la  te lefon: 
021.319.17.80.

l Serviciul Public de Adminis-
trare si Exploatare a Pietei 
Centrale Agroalimentare a 
Municipilui Campina anunta 
organizarea unui concurs la 
sediul sau din strada Republicii, 
Nr. 16A, pentru ocuparea urma-
torului post contractual vacant: 
ingrijitor in cadrul compartimen-
tului administrativ (perioada 
nedeterminata; post destinat 
pentru barbati). Conditii nece-
sare: Minim studii generale; 
Clinic sanatos si rezistenta in 
conditii de stres; Programul 
concursului: 19.05.2017, ora 
1 0 , 0 0  /  p r o b a  p r a c t i c a 
19.05.2017, ora 12,00 / interviu. 
Dosarele se depun la sediul insti-
tutiei din Str. Republicii, nr. 16A, 
compartimentul resurse umane, 
pana in data de 12.05.2017. 

Persoana de contact Filip Ecate-
rina / tel. 0344-108513.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Neamţ, cu sediul 
în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, orga-
nizează concurs pentru ocupare 
a  1 post  vacant, funcţie contrac-
tuală de execuţie, pe durată 
determinată: -Consilier cadastru 
gradul II- 1 Post. Postul este pe 
durată determinată de 36 de luni 
pentru implementarea Progra-
mului Naţional de Cadastru și 
Carte Funciară de la nivelul 
Biroului de Înregistrare Sistema-
tică al Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Neamţ. 
Concursul se va desfășura după 
calendarul următor: -Proba 
scrisă- în data de  22.05.2017, ora 
10.00; -Proba interviu- în data de 
29.05.2017, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul OCPI Neamţ, la adresa 
sus-menţionată, telefon 0233-
23.48.70.  

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Neamţ, cu sediul 
în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, orga-
nizează concurs pentru ocupare 
a 1 post temporar vacant, până 
la revenirea titularului de drept 
pe post, funcţie contractuală de 
execuţie, perioadă  determinată: 
1.Serviciul Cadastru- 1 post 
consilier cadastru gradul I 
(contract individual de muncă pe 
p e r i o a d ă  d e t e r m i n a t ă ) . 
Concursul se va desfășura după 
calendarul următor: -Proba 
scrisă- în data de 15.05.2017, ora 
10.00; -Proba interviu- în data de 
19.05.2017, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul OCPI Neamţ, la adresa 
sus-menţionată,   telefon 0233-
23.48.70.  

l Consiliul Local Poienarii de 
Muscel, județul Argeș, organi-
zează concurs pentru  ocuparea 
următoarelor funcții publice 
vacante: 1.Funcţia publică de 
execuţie vacantă de inspector, 
c lasa I ,  gradul debutant 
-compartimentul contabilitate, 
financiar, taxe și impozite din 
aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Poienarii de 
Muscel. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
economic. 2.Funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier, 
c lasa I ,  gradul debutant 
-compartimentul agricol, fond 
funciar din aparatul de speciali-
tate al primarului comunei Poie-
narii de Muscel. Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Poienarii de 
Muscel, județul Argeș, în data de 
14 iunie 2017 -ora 10.00 -proba 
scrisă și 16 iunie 2017 -ora 10.00 
-interviul. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condi-

ţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul și 
pe site-ul instituției. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Poienarii de 
Muscel, nr.476A, județul Argeș. 
Informaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Poienarii de Muscel și 
la tel.0248.546.603. 

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
organizează, conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de îngriji-
tor-spălător, 1 post (12 clase 
-liceu, fără vechime) -Spălătorie. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 
19.05.2017, ora 9.00; -interviul în 
data de 24.05.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: 
a)are cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f)îndeplinește condițiile 
de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: -diplomă de 
absolvire a 12 clase (diplomă de 
bacalaureat). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Spitalului Mun.
Motru, din str.Carol Davilla, nr.4, 
jud.Gorj. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Mun.Motru, 
persoană de contact: jr.Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, 
fax: 0253.410.078, e-mail: spital-
motru@yahoo.com.

l Primăria Ciocănești, cu sediul 
în localitatea Ciocănești, sat 
Ciocănești, str.Cantacuzino, 
nr.79, judeţul Dâmboviţa, orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de referent, 
clasa III, grad profesional asis-
tent -compartiment asistenţă 
s o c i a l ă ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, consoli-
dată 2009. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în 
data 06 iunie 2017, ora 10.00; 

-interviul în data de 08 iunie 
2017, ora 14.00. Condiţii de 
participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici®®, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: -studii 
medii; -cunoștinţe de operare pe 
calculator, nivel mediu; -abilităţi 
în utilizarea mijloacelor moderne 
de comunicare (internet, e-mail, 
fax); -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Ciocănești, 
judeţul Dâmboviţa. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Ciocănești, 
judeţul Dâmboviţa, persoană de 
contact: Viorica Mânzu, telefon/
fax: 0245.261.336, e-mail: 
primaria_ciocanesti@yahoo.co.
in.

l Primăria Ciocănești, cu sediul 
în localitatea Ciocănești, sat 
Ciocănești, str.Cantacuzino, 
nr.79, judeţul Dâmboviţa, orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de referent, 
clasa III, grad profesional supe-
rior -birou financiar contabil, 
conform Legii nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, consolidată 2009. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data 07 iunie 
2017, ora 10.00; -interviul în 
data de 09 iunie 2017, ora 14.00. 
Condiţii de participare: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici®®, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii medii; -cunoș-
tinţe de operare pe calculator, 
nivel mediu; -abilităţi în utili-
zarea mijloacelor moderne de 
comunicare (internet, e-mail, 
fax); -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 9 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Ciocănești, 
judeţul Dâmboviţa. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei 
Ciocănești, judeţul Dâmboviţa, 
persoană de contact: Viorica 
M â n z u ,  t e l e f o n / f a x : 
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.

l INGG „Ana Aslan”, cu 
sediul în București, str.Căldă-
rușani, nr.9, sector 1, București, 
cod fiscal: 4283333, în confor-
mitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi temporar vacante 
contractuale: -1 post asistent 
medical generalist principal 
(PL) -Secția II sediu; -1 post 
asistent medical generalist 
principal (PL) -Secția III sediu; 
-1 post asistent medical genera-
list principal (PL) -Ambula-
toriu de specialitate, Cabinet 
geriatrie; -1 post asistent 
medical generalist principal 
(PL) -Secția II Otopeni; -1 post 
infirmieră -Secția IV sediu; -1 
post infirmieră -Secția IV 
Otopeni. Condițiile generale de 
ocupare a posturilor sunt 
prevăzute la art.3 din HG nr. 
286/2011. Condițiile specifice 
de participarea la concurs, 
conform Ordin nr.1470/2011, 
sunt următoarele: -asistent 
medical generalist principal 
(PL): -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i 
nr.797/1997, adeverință grad 
principal, minim 5 ani vechime 
ca asistent medical; -infirmieră: 
-școală generală, curs de infir-
miere organizat de Ordinul 
Asistenţilor Medicali Genera-
liști, Moașelor și Asistenţilor 
Medicali din România sau curs 
de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Minis-
terul  Muncii ,  Familiei  ș i 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii -Direcţia 
generală resurse umane și certi-
ficare, minim 6 luni vechime în 
activitate. Proba scrisă se va 
desfășura în data 12.05.2017, 
ora 10.00, și interviul în data 
17.05.2017, ora 10.00, în str.
Căldărușani, nr.9, Sector 1, 
pentru posturile de la sediu și 
Ambulatoriu de specialitate și 
în Şos.București-Ploiești, nr.307, 
Ilfov, pentru posturile de la 
Otopeni. Dosarele de concurs 
vor conține documentele prevă-
zute la art.6 din HG 286/2011 și 
se pot depune până la data de 
04.05.2017, ora 15.00, la sediul 
Institutului din Str.Căldăru-
șani, nr. 9, Sector 1. Informaţiile 
referitoare la organizarea și 
desfășurarea concursului, bibli-
ografia și, după caz, tematica, 
calendarul de desfășurare a 
concursului sunt afișate la 
sediul Institutului, pe pagina de 
internet: www.ana-aslan.ro și 
portalul: posturi.gov.ro. Relații 
s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.031.805.93.01-05, int.123. 

l Primăria comunei Crizbav 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacantă de inspector, clasa I, 
grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului 
Cadastru și Agricultură. 1. 
Probele stabilite pentru concurs; 
Concursul de recrutare constă în 
3 etape succesive, după cum 
urmează: a) selecţia dosarelor de 
înscriere; b) proba scrisă; c) inter-
viul. Se vor putea prezenta la 
următoarea etapă numai candi-
daţii declaraţi admiși la etapa 
precedentă. 2. Condiţiile de 
desfășurare a concursului. Dosa-
rele de înscriere, se vor putea 
depune până la  data de 
15.05.2017, ora 16:00, la registra-
tura Primăriei Comunei Crizbav. 
Dosarul de înscriere va cuprinde 
documentele prevăzute de art. 49 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată și 
comple ta tă  de  H.G.  nr. 
1173/2008. Selecţia dosarelor: 
16.05.2017-22.05.2017. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
26.05.2017, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Comunei Crizbav. 
Proba interviu va avea loc în 
data de 31.05.2017, ora 10:00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Crizbav. 2. Condiţii de partici-
pare la concurs. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute la art. 54 
din Legea nr. 188/1999 – Statutul 
Funcţionarilor Publici, republi-
cată, cu modificările și completă-
r i l e  u l t e r ioare ;  -  s tud i i 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalentă, în unul dintre 
următoarele domenii: cadastru și 
geodezie, construcţii, arhitectură 
și urbanism. - vechime în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice minimum 
12 luni. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul Primă-
riei Comunei Crizbav, str. Princi-
pală, nr. 141, telefon: 0268481755 
sau la adresa de internet: www.
comunacrizbav.ro 

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând diamant 0.16k, diametru 
3.5mm, șlefuit briliant, preţ 
1.200 lei. Tel. 0767.873.570.

VÂNZĂRI IMOBILE

Vând casă modestă, cu 
grădină și curte, în Băile 
Olănești, str. T. Vladimirescu, 
nr 90. Preț și detalii la fața 
locului. Telefon: 0765/039813.
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ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez vilă în Herăstrău, 
S+P+1, mobilă de lux Fendi, 
12.000Euro/lunar. 
0755.056.800.

PROPUNERI AFACERI

Vând clinică medică funcţio-
nală, Bucureşti, Sectorul 2, 
cladire P+2, 7 cabinete medi-
cale .  Preţ  negociabi l : 
750.000Euro. 0755.056.800

CITAȚII  
l Se citează paratul Stan 
Gheorghe cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Dărmănești, jud. 
Bacău, la Judecătoria Moinești, 
dosar 4481/260/2015, termen 
25.05.2017, obiect declarare 
judecătoreasca a dispariţiei, 
reclamant Hazapariu  Ecaterina.   

l Se citează parata Pânzariu 
Vasilica Georgiana la Judecă-
t o r i a  M o i n e ș t i  d o s a r 
274/260/2017, termen 30.05.2017 
ora 12:00, obiect stabilire locu-
inţa minori, reclamant Spătaru 
Costică și Maria.   

l Se citează pârâtul Toth 
Mihaly, cu domiciliul necu-
noscut, pentru a se prezenta în 
data de 23.05.2017, ora 09.00, în 
dosarul nr. 3028/305/2016, la 
Judecătoria Sf. Gheorghe, având 
ca obiect uzupaciunea, în contra-
dictoriu cu reclamantele 
Demeter Rozalia și Szokacs 
Ilona.

l Numitul Ilie Florentin 
Claudiu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Pitești, str.Nicolae 
Bălcescu, bl.L1, sc.D, ap. 12, jud. 
Argeș, este citat în data de 8 mai 
2017, ora 8:30 la Judecătoria 
Pitești cu sediul în Pitești, Bd. 
Eroilor nr. 5, Completul C1-1 
camera Sala 3 în calitate de 
p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.14563/280/2016, pentru cauza 
declararea judecătorească a 
morții, reclamanta fiind Ilie 
Maria.

DIVERSE  
l Promoţia 1967 a Liceului 4 
Brăila are întâlnirea de 50 de ani 
la restaurant "Orient" Brăila în 

26 mai, ora 13.00. Contact 
0757/576578, 0728/857391.

l Se aduce la cunostiinta celor 
interesati ca pe rolul Judecatoriei 
Chisineu-Cris se afla dosarul 
595/210/2017 avand ca obiect 
Declarare judecatoreasca a 
mort i i  numitu lu i  Ful i e s 
Constantin.

l Prin SC.NR924/16.11.2014 
pronunţată   de Judecătoria 
Corabia    în  dosarul  nr. 
565/213/2016, a fost admisă acţi-
unea reclamantului Sfetcu 
Marin în contradictoriu cu 
pârâţii: Sfetcu Ionel-Daniel, 
Sfetcu Alexandra, Sfetcu Ioana 
și Pavel Dumitra, dosar ce a avut 
ca obiect rezoluţiune contract. 
Prin sentinţa mai sus amintită a 
fost dispusă rezoluţiunea C-V nr. 
497/23.04.2008, emis de BNP 
Stirbu Galina.

l Leavis Cont IPURL – Lichi-
dator judiciar notifica deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei privind pe SC Brico 
Consproiect SRL, cu sediul in 
Campina, str. Atelierelor nr. 19, 
camera 2, jud. Prahova, Dosar 
nr. 2016/105/2016 Tribunalul 
Prahova .  Re la t i i  l a  t e l . 
0723880617.

l Leavis Cont IPURL - Admi-
nistrator judiciar notifica deschi-
derea procedurii generale a 
insolventei privind pe SC Valmar 
International, cu sediul in Com. 
Brazi, Sat Brazii de Jos nr. 96 
J u d .  P r a h o v a ,  d o s a r 
893/105/2017  Tr ibunalul 
Prahova. Termen depunere 
opozitii creditori 10 zile, depu-
nere declaratii de creanta pana 
la 29.05.2017, termen intocmire 
table preliminar 9.06.2017, 
termen tabel definitiv 14.07.2017, 
adunarea creditorilor 26.06.2017 
ora 14. Relatii la 0723880617.

l SC Oberhauser Invest SRL 
avand sediul in Str. Dealul 
Florilor nr. 14B, localitatea baia 
Mare, titular al planului/progra-
mului elaborare PUZ: construire 
hale depozitare P+2, imprej-
muire teren, cladire birouri P+2, 
platform betonata, magazii 
depozitare, bazin rezerva apa, 
cabina poarta, totem steaguri, 
bransamente la utilitati si 
amenajare acces din DN1C loca-
litatea Baia Mare, Bd. Indepen-

dentei f.n, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
mentionat si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultata la sediul APM Mara-
mures, Strada Iza nr. 1A, locali-
tatea baia Mare,  judetul 
Maramures, de luni pana joi 
intre orele 09:00-16:00, vineri 
intre orele 09:00-13:00. Obser-
vatii /comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul APM 
Maramures, in termen de 15 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Aducem la cunoștința veci-
nilor și publicului interest posibi-
litatea de a formula observații 
asupra propunerilor din docu-
mentația de urbanism Plan 
Urbanistic Zonal: ”Inființare 
fabrică de produse de panificație 
uscate prin schema de ajutor de 
stat GBER” generat de imobilul 
teren situat în satul Sculeni, 
comuna Victoria, județul Iași, 
identificat în  C.F. nr.63413, Nr. 
cad.63413, Parcela T6, CC 50/1, 
A 50/2, A 50/3, Fn 50/4, inițiator 
S.C. ALIG S.R.L. Publicul este 
invitat să participle la: consul-
tarea documentației și formu-
larea observațiilor  (în scris) în 
perioada 21.04.2017-30.04.2017, 
între orele: 07.30-15.30, asupra 
documentelor disponibile 
laCompartimentul relații cu 
cetățenii și registratura din 
cadrul Primăriei comunei 
Victoria, județul Iași, cu sediul în 
satul Victoria, nr.343, comuna 
Victoria, judeţul Iași, cod 
707580, telefon 0232-295120, fax 
0232-295120, e-mail: primaria-
victoria@yahoo.com, site-ul 
instituției http://comunavictoria.
ro/, rubrica ”Contact”. Publicul 
este invitat să participe la ședința 
organizată în vederea clarificării 
sugestiilor și observațiilor cu 
privire la documentația de urba-
nism (PUZ) pentru: ”Inființare 
fabrică de produse de panificație 
uscate prin schema de ajutor de 
s ta t  GBER” în  data  de 
30.04.2017, ora 16,00 la sediul 
Primăriei comunei Victoria, 
județul Iași, pe o durată de 2 ore.

l Anunt pentru dezbatere 
publica privind autorizarea acti-

vitatii S.C. MABI"S MOB 2013 
S.R.L., cu sediul in Str.Creme-
nita , Nr.6 , anunta publicul inte-
resat asupra etapei de dezbatere 
publica privind autorizare activi-
tatii de "3109" "4334" (cod 
C.A.E.N) la punctul de lucru din 
Bucuresti, Sos.Andronache, 
Nr.183. Sedinta va avea loc in 
ziua de:03.05.2017, ora:15, la 
sediul A.P.M.Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector.6. Infor-
matii suplimentare privind acti-
vitatea desfasurata de societatea 
mentionata se pot obtine la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector.6, in zilele 
de luni-vineri intre orele:9-12, 
tel.021.430.66.77. Propunerile 
justificative si sugestiile publi-
cului pot fi transmise la APM 
pana la data sedintei.

l Anunţ Public 1: S.C. Comnord 
S.A. având sediul în  str. Calea 
Griviţei, nr.136, Sector 1, Bucu-
rești, titular al planului/ progra-
mului PUZ -Construire zona 
comercială-  hypermaket , 
Construire zona comercială- 
servicii, Construire zona reziden-
ţială, Construire branșamente 
reţele utilităţi publice, Amena-
jare acces rutier în soluţie prin 
sens giratoriu, Organizare 
șantier, localitatea: Comuna 
Crevedia, Sat Manastirea, 
Şoseaua București -Târgoviste nr. 
232A, T42, P237, jud. Dâmbo-
viţa anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/ programul menţi-
onat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului/ programului poate fi 
consultată la sediul APM 
Dâmboviţa, Târgoviște, str. Calea 
Ialomiţei, nr.1, de luni până joi 
între orele 9.00-13.00. Observaţii/ 
comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Dâmbo-
viţa, în termen de 18 zile de la 
data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Erată la anunţul publicat în 
Jurnalul Naţional în data de 
24.04.2017. Subscrisa SC IMSA 
SA, persoană juridică română, 
cu sediul social în București, 
Calea Victoriei, nr.168, sector 1, 

având număr de ordine la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucu-
rești J40/194/1991 și Cod Unic 
de Înregistrare RO1568956, 
reprezentată legal de d-nul 
Abbasali Khosroyar -Director 
General, vă comunicăm prezenta 
erată prin care revenim asupra 
datei de întrunire a Adunării 
Generale a Acţionarilor, convo-
care publicată în data de 
24.04.2017 în Jurnalul Naţional, 
Rubrica Diverse, în sensul modi-
ficării datei de întrunire a aces-
teia din 25.05.2017 în 26.05.2017, 
respectiv din 26.05.2017 în 
27.05.2017. Director General, 
Abbasali Khosroyar.

l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic S.A., 
persoană juridică română cu 
sediul în Poiana Brașov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Brașov, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului Brașov J08/988/1998, 
CUI RO8698066, convoacă 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor societăţii în data de 29 mai 
2017, în Poiana Brașov, Hotel 
"Sporturilor", judeţul Brașov, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de 
referinţă 02 mai 2017, astfel: I. 
Adunarea Generală Extraordi-
nară va avea loc în data de 29 
mai 2017, ora 12, la sediul socie-
tăţii din Poiana Brașov, Hotel 
"Sporturilor", judeţul Brașov, cu 
următoarea ordine de zi: 1.1. 
Propunere de modificare a arti-
colului 22 alin. 1 și 2 din Actul 
constitutiv al societăţii ANA 
Teleferic S.A., astfel: „Articolul 
22 –Organizarea și funcţionarea 
consiliului de administraţie. (1) 
La prima întrunire, consiliul de 
administraţie alege, dintre 
membrii săi, un președinte și 
numește un secretar care poate să 
nu fie administrator. Consiliul de 
administraţie poate alege și un 
vicepreședinte, dacă apreciază că 
este necesar. (2) Președintele 
consiliului de administraţie 
convoacă și conduce ședinţele 
acestuia. În lipsa președintelui, 
sau la cererea și cu acordul aces-
tuia, ședinţele consiliului de 
administraţie sunt convocate și 
conduse de vicepreședintele 
consiliului de administraţie (dacă 
a fost ales un administrator în 
această funcţie), sau de orice alt 

membru al consiliului de admi-
nistraţie.” 1.2. Desemnarea 
reprezentantului acţionarilor 
pentru semnarea actului consti-
tutiv actualizat ca urmare a 
modificărilor propuse, pentru 
perfectarea documentelor și înre-
gistrarea lor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Brașov. În cazul în care nu 
sunt îndeplinite condiţiile legale 
de desfășurare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor, 
a doua adunare generală extraor-
dinară va fi convocată pentru 
data de 30 mai 2017, în același 
loc, la aceeași oră, cu aceeași 
ordine de zi. II. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va 
avea loc pe data de 29 mai 2017, 
ora 12.30, la sediul societăţii din 
Poiana Brașov, Hotel "Sport", 
judeţul Brașov, cu următoarea 
ordine de zi: 2.1. Analiza și apro-
barea situaţiilor financiare anuale 
pentru exerciţiul financiar 2016, 
după prezentarea raportului 
administratorilor și auditorului 
financiar; 2.2. Aprobarea reparti-
zării pe destinaţii a profitului 
aferent anului 2016; 2.3. Descăr-
carea de gestiune a administrato-
rilor, pentru exerciţiul  financiar 
2016; 2.4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 
2017; 2.5. Alegerea  administrato-
rilor societăţii ANA Teleferic 
S.A., stabilirea duratei manda-
tului administratorilor și a 
indemnizaţiei acestora; 2.6. 
Desemnarea reprezentantului 
acţionarilor pentru semnarea 
actului constitutiv actualizat, 
pentru perfectarea documentelor 
și înregistrarea lor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Brașov. În cazul 
în care nu sunt îndeplinite condi-
ţiile legale de desfășurare a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, a doua adunare 
generală ordinară va fi convocată 
pentru data de 30 mai 2017, în 
același loc, la aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi. Adminis-
traţie a Societăţii ANA Teleferic 
S.A. prin Taban Ion Președinte al 
Consiliului de Administraţie.

LICITAȚII  
l UAT Comuna Ciulnita, 
judeţul Ialomiţa concesionează 
prin licitaţie publică deschisă un 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 

procedură fiscală republicat, a unor active aparținând Marta 

Daniel - Aninoasa, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, 

fără TVA]; Autoturism Volkswagen Golf, nr. înmatriculare AG-11-

PNX, 7.748 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 10.05.2017. Licitația va avea loc în data de 11.05.2017, 

ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Câmpulung, str. 

Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. 

Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Campulung, tel. 

0248.510.098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale 

Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând 

SC Mugur Expfortrans SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Semiremorcă Koegel, an 

fabricație 2002, 14.788 lei; Autoutilitară Iveco, an fabricație 

2005, 48.845 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 

cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare, 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

10.05.2017. Licitația va avea loc în data de 11.05.2017, ora 

11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 

drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale 

Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând 

SC Cornelius Trinity SRL - Corbeni, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autotractor DAF, 47.000 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare, 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 

licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 

Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 

Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 09.05.2017. 

Licitația va avea loc în data de 10.05.2017, ora 13.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care 

grevează bunurile sunt: nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care 

pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 

anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722.159.
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lot in suprafaţa de 3288 mp  
destinat construirii unei clinici 
pentru tratamemntul diabetului 
zaharat, situat în  Ansamblu 
Rezidenţial Ciulniţa. Documen-
taţia de atribuire se poate 
procura de la UAT comuna 
Ciulniţa, sat Ciulnita, str. Matei 
Basarab, nr.68,  jud.Ialomita. 
Locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor - Sediul administrativ al 
UAT Comuna Ciulniţa, respectiv 
sat Ciulnita, str.Matei Basarab, 
nr.68,  jud. Ialomita. Sedinta de 
licitaţie se va desfăsura in ziua de 
17 mai 2017,orele 14,00,data 
limită pentru depunerea oferte-
lor-16.05.2017,orele 15,00. Infor-
m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e :  t e l 
0243218082, interior 16.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare în 
data de 30.05.2017, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, 
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. 
A, ap. 2, jud. Prahova următoa-
rele bunuri: - terenuri si cladiri 
situate in Urlati, str. 1 Mai, jud. 
Prahova; - teren extravilan St – 
22.366,35 mp situat in Valea 
Bobului, Urlati, jud. Prahova; - 
autoutilitara VW LT35, an fabri-
catie 2003; - bunuri, echipamente 
tehnologice, birotica, materii 
prime, obiecte de inventar. In caz 
de neadjudecare in data de 
30.05.2017, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 06.06.2017, 
13.06.2017 si 20.06.2017 la ora 
14.00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea bunului plus 
TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de 
lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevede-
rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea 
la licitaţie se va face cu cel putin 
o zi inainte de data licitaţiei. 
Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0244-597751.

l Lichidatorul judiciar, al debi-
toarei SC C&C MH Confort  

SRL, cu sediul in Drobeta-Tur-
nu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinti, societatile 
profesionale de insolventa, 
asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL si Consultant 
Insolventa SPRL, convoaca 
Adunarea asociatilor avand la 
ordinea de zi „desemnarea unui 
nou administrator special al 
debitoarei SC C&C MH Confort 
SRL, ca urmare a demisiei 
domnului Ludovic Kasler, 
desemnat initial, avand atri-
butiile prevazute de art. 18 alin. 
(2) din Legea nr. 85/2006”, in 
data de 23.05.2017, ora 15:00, la 
sediul debitorului SC C&C MH 
Confort SRL situat in Drobe-
ta-Turnu-Severin, str. I. C. 
Bratianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinti. Daca nu sunt intrunite 
conditiile la prima convocare, se 
convoaca pentru a doua oara 
Adunarea asociatilor, cu aceeasi 
ordine de z i  in  data de 
24.05.2017, ora 15:00. Pentru 
informatii va puteti adresa lichi-
datorului judiciar, societati 
profesionale de insolventa, 
asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL, prin asociat 
coordonator ec. Motoi Gogu la 
telefon/fax: 0252/328293, mobil: 
0744.258869 si Consultant Insol-
venta SPRL, prin asociat coordo-
nator ec. Popescu Emil la 
telefon: 0252/354399, mobil: 
0742592183.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 6906/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C Pico 
Plus  S.R.L., J5/2612/2005, CUI: 
18258070 scoate la vânzare prin 
licitație publică Teren Intravilan 
(suprafață totală 10.500 mp), 
compus din 2 loturi alăturate în 
suprafață de suprafața 7.875 mp 
înscris in CF 167145 Oradea, nr. 
cad. 167145 respectiv în supra-
fața 2.625 mp înscris in CF 
50833 Borş, nr. cad. 50833, preț 
de pornire de 101.500,00 EUR 
plus TVA. Licitația va avea loc în 
data de 03.05.2017 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În 
caz de nereuşită licitația se va 
relua în data de 10.05.2017, 
respectiv 17.05.2017 la aceeaşi 
oră şi adresă. Participanți vor 

trebui să achiziționeze un caiet 
de sarcini în valoare de 500 lei ce 
va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data lici-
tației publice. Informații supli-
mentare se pot obține de la 
lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l Comuna Șimand lansează 
invitaţia de participare la lici-
taţia publică de proiecte în 
conformitate cu următoarele 
prevederi legale: Legea nr. 
350/2005 privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, O.G. nr. 51/1998 actuali-
zată privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a progra-
melor, proiectelor şi acţiunilor 
culturale, Ordinul nr. 130/2006 
privind finanţarea nerambursa-
bilă din fonduri publice a proiec-
telor cluburilor sportive de drept 
privat şi ale asociaţilor pe 
ramură de sport judeţene, H.G 
nr. 1447/2007 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru acti-
vitatea sportivă. Propunerile de 
proiecte eligibile se vor înscrie în 
următoarele arii tematice 
(direcţii de finanţare), după cum 
urmează: Cultură - fond de 
finanţare 20.000 lei; Activităţi 
sportive - Promovarea sportului 
de performanţă - fond de finan-
ţare 80.000 lei; Durată program 
27.04.2017-30.06.2017. Pentru 
fiecare arie tematică (direcţie de 
finanţare) sunt stabilite criterii 
de evaluare şi condiţiile de acces 
la fondurile publice în vederea 
atribuirii contractelor de finan-
ţare nerambursabilă, acestea 
fiind cuprinse în Documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerii de proiect, specifică 
fiecărei direcţii de finanţare. 
Atribuirea contractelor de finan-
ţare se va face în ordinea puncta-
jului total obţinut de către fiecare 
solicitant şi în limita bugetului 
alocat fiecărei direcţii de finan-
ţare. Perioada depunerii docu-

mentaţiilor: 27.04.2017 – 26.05.2017. 
Data limită de depunere a 
propuneri lor  de  proiect : 
26.05.2017 - ora 16.00. Perioada 
selecţiei şi evaluării propunerilor 
de  proiect :  29 .05.2017 - 
30.05.2017. Comunicarea rezul-
tatelor pe site-ul instituţiei: 
30.05.2017. Termen de depunere 
a contestaţiilor: 31.05.2017 - 
02.06.2017. Soluţionare contes-
taţii :  în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării 
termenului pentru depunerea 
contestaţiilor. Atribuirea contrac-
telor de finanţare: după soluţio-
narea contestaţiilor. Adresa de 
depunere a documentaţiei: la 
sediul instituţiei – Comuna 
Șimand din Comuna, Șimand, 
str. Principală, nr.1119, județul 
Arad; Documentaţia se va 
depune în plic închis ce va avea 
menţionat denumirea solicitan-
tului şi aria tematică (direcţia de 
finanţare).  În vederea obţinerii 
Regulamentelor pentru atribu-
irea contractelor de finanţare 
nerambursabilă  (Documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea 
propunerii de proiect şi Formu-
larul de finanţare) - specifică 
pentru fiecare direcţie de finan-
ţare, după caz, precum şi pentru 
alte detalii suplimentare, puteţi 
consulta site-ul: www.simand.org 
sau la telefon 0257/373311.

l Debitorul SC Arietis Impex 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Mijloace fixe şi obiecte 
de inventar, aparținând SC 
Arietis Impex SRL în valoare de 
2.631,42Lei exclusiv TVA; 2.Stoc 
de marfă, aparținând SC Arietis 
Impex SRL în valoare de 
44.075,23Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru mijloacele fixe, obiectele 
de inventar şi stocul de marfă 
aparținând SC Arietis Impex 
SRL  reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 

licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO15BITR003010063364RO01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Ag. Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru mijloacele 
fixe, obiectele de inventar şi 
stocul de marfă prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 
08.05.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
de 15.05.2017; 22.05.2017; 
29.05.2017; 12.06.2017, ora 
10.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Debitorul Stefanelo Agro 
-Impex SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Mijloace fixe 
“Ansamblu rafturi“, preț pornire 
licitație -3.150,00Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru mijloacele fixe 
“Ansamblu rafturi“, reprezintă 
100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
nr. RO65BREL0002001307580100 
deschis la Libra Internet Bank 
-Ploieşti până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației. Pentru 
mijloacele fixe “Ansamblu 
rafturi“ prima şedință de licitație 

a fost  f ixată în data de 
04.05.2017, ora 15.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
de, 11.05.2017; 18.05.2017; 
25.05.2017, 08.06.2017 ora 15.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro.

l Anunţ de participare  la lici-
taţie pentru închirierea unor 
suprafeţe de teren situate în 
albiile minore. 1. Informaţii 
generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu 
nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  
cod fiscal  RO 23730128; 
t e l e f o n : 0 2 5 0 /  7 3 9 . 8 8 1 ; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii: închiriere 
suprafață de teren situat în albie 
minoră pentru o durată de 2 ani. 
3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de 
sarcini; garanția de participare la 
licitație – 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale; certifi-
catul constatator emis de ORC, 
valabil la data deschiderii ofer-
telor; certificate constatatoare 
privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele 
locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal emis de 
DGFP; cazier judiciar al admi-
nistratorului; bilanţul contabil 
pentru ultimii 2 ani, vizat de 
administraţia fiscală; fisa de 
informatii generale privind cifra 
de afaceri pe ultimii 3 ani; decla-
rație că nu se află in litigiu cu 
titularul dreptului de adminis-
trare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, consti-
tuită prin ordin de plată 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale 

Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC Oddi Cesare 2007 SRL - Albești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 2042 mp, 

60.598 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare, 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 

licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 

Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 

Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 09.05.2017. 

Licitația va avea loc în data de 10.05.2017, ora 11.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care 

grevează bunurile sunt: nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care 

pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în          

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la        

sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722.159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând SC Royal Top Expediții SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autotractor Scania 

R124, serie șasiu XLER4X20005100802, AG-11-WGX, 36.871 lei; 

Semiremorcă frigorifică marca Mirofret trs - 3/2, serie șasiu 

VS9SA3NSA013689, AG-88-BRO, 35.061 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor depune, 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 for-       

ma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire      

al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, 

deschis la Trezoreria Pitești; c). ...; g). acte de identificare 

prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 10.05.2017 

ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 0248.211.511 - 3410.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale 

Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC Handel Sun Garden SRL - Băiculești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Ford Tranzit, an 

fabricație 1999, 16.240 lei; Utilaje croitorie (mașini de cusut - 12 

bucăți, mașină bretea, mașini surfilat - 3 bucăți, mașină nasturi, 

mașină butonieră, presă și generator, banzic, linie electrică și 

corpuri de iluminat), 30.911 lei. Prețurile menționate reprezintă 

100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare, 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

10.05.2017. Licitația va avea loc în data de 11.05.2017, ora 

13.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

Sarcinile care grevează bunurile sunt: nu se cunosc. Îi invităm pe 

toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 

până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 

de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 

0248.722.159.
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confirmat prin extras de cont 
sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt. 5. 
Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: 
Închiriere suprafaţă de teren în 
albia minoră a pârâului Govora, 
din Jud.Vâlcea, pentru înlătu-
rarea materialului aluvionar:  
Județul Vâlcea: Lotul 1 – 9.552 
mp  teren în albia minoră a 
pârâului Govora, situat în Loc.
Gătejești, Jud.Vâlcea. 6. Data, 
locul și ora limitã de primire a 
ofertelor: 19.05.2017  până la ora 
10:00 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 7. Data și locul deschi-
derii acestora: 19.05.2017 înce-
pand cu ora 10:30 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de 
obţinere a caietului de sarcini : 
de la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt,  Biroul Patri-
m o n i u  -  C a d a s t r u , 
contravaloarea acestuia fiind de 
1.205,81 lei. 9. Durata în care 
ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada 
de valabilitate a ofertei va fi de 
90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise organi-
zată pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere.

l Lichidatorul judiciar R&R 
Proinsolvenţă SPRL al debi-
toarei falite SC Vida Com SRL 
Buzau, organizează  licitaţii 
publice in datele de 26 mai, 02, 

09, 16, 23 si 30 iunie si 07, 14, 21 
si 28 iulie 2017 ora 14.00 la sediul 
sau din Buzău, Str. Obor, Bloc 11, 
Sc. B,Ap. 1, pentru vânzarea: 
Complexului Hala imbuteliere 
apa,situat în comuna Pietroase-
le,sat Pietroasele, jud Buzau la 
pretul de pornire de 75.000 euro, 
compus din:C1–Cladire birouri 
Scd=144 mp; C2–Cladire 
centrala–Sc=29 mp;C3–Hala 
productie-Sc=447   mp; C4–
Vestiare si Statie CO2–Sc=49 
mp; C5–Cabina poarta-Sc= 
10mp;C6–Magazie-Sc=120 mp; 
Teren de 7776 mp.Licitaţia este 
competitiva si se va desfășura 
potrivit Regulamentului aprobat 
de adunarea creditorilor.Pasul de 
licitaţie este de 5%  din preţul de 
pornire.Taxa de participare la 
licitaţie este de 400 lei  si nu se 
restituie iar garantia de partici-
pare este de 10%din valoarea 
bunului licitat și se va achita în 
c o n t u l  d e  l i c h i d a r e  n r 
RO85BTRL01001202302114 XX 
deschis la Banca Transilvania.
Înscrierile se vor face cel târziu 
cu o zi înainte de data licitaţiei, 
când se va face și dovada achi-
tării garanţiei de participare. 
R e l a ţ i i  l a :  0 2 3 8 7 1 6 0 9 5 ; 
0745400275.

l Lichidatorul judiciar R&R 
Proinsolvenţa SPRL al  SC 
Bachus  SA,  organizează 
vânzarea prin licitaţie publică în 
zilele de 30 mai, 06, 13, 20, 27 
iunie si 4 iulie 2017, ora 14.00 la 
sediul său din Buzău, Str. Obor, 
Bloc 11, Sc. B, Ap. 1, pentru: 1. 
Teren intravilan–679 mp, situat 

în  comuna Zărneșt i ,  sat 
Fundeni, jud. Buzău, cu deschi-
dere de 5,2 ml, înscris în cartea 
funciară nr 1029 a localităţii 
Zărnești. Preţ de pornire–1.337 
euro + TVA (preţ redus cu 45%); 
2. Imobil situat in comuna Ciol-
pani, judeţul Ilfov, compus 
din:  teren intravilan 3122 
m p , C 1 –  L o c u i n ţ a –
S+P+2E+M,Sc 297,02 mp ,Sd 
887 mp; C2-Fabrica de mezeluri 
–zona 1–P, Sc 105,59 mp;C3–
Fabrica de mezeluri–zona 2–
Sp+P+2E+M,Sc 502,80 mp,Sd 
1385 mp;C4–Chioșc, Sc 29,29 
mp. Preţul total de pornire este 
de 31.900 euro + TVA(preţ redus 
cu 45%);3.Teren extravilan cate-
gorie de folosinţă vie–8398 mp, 
situat în comuna Blăjani, jud. 
Buzău, tarla 71, parcela 1126/28, 
înscris în cartea funciară nr 
10,nr cad 25. Preţ de pornire–
5.400 euro + TVA (preţ redus cu 
35%); 4. Marca ,,Pietroasa”, cu 
nr depozit M 2004 01786, nr 
marca 063097/14.02.2005, tipul 
individuala si combinata, acor-
data pentru clasa 33–Bauturi 
alcoolice (cu exceptia berii) 
conform clasificarii Nisa-pret de 
pornire este de 102.850 euro + 
TVA(pret redus cu 45%); 5. 
Marca ,,Pietroasa”, cu nr 
depozit 041786, nr. marcă 
02757/07.07.1998, tipul indivi-
duala si combinata, acordata 
pentru 45 clase conform clasifi-
cării Nisa–preţ de pornire este 
de 102.850 euro + TVA (preţ 
redus cu 45%); 6. Teren intra-
vilan: curţi construcţii - 20257,35 
mp și arabil - 3137,79 mp situate 

ANUNȚURI
in comuna Ulmeni, judeţul 
Buzău, CF 3, nr cad 3–preţ de 
pornire 125.400 euro + TVA. 
Licitaţia cu strigare este compe-
titiva și se va desfășura potrivit 
Regulamentului aprobat de 
adunarea creditorilor, care se 
poate procura de la sediul lichi-
datorului judiciar.Pasul de lici-
taţie este de 5%  din preţul de 
pornire.Taxa de participare la 
licitaţie este de 500 lei și nu se 
restituie iar garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea 
bunului licitat. Garanţia de 
participare se achita in contul 
nr. RO46 RZBR 0000 0600 0799 
7021 deschis la Raiffeisen Bank 
– Suc Buzau pe numele SC 
B a c h u s  S A ,  a v â n d  C I F 
RO1167164. Înscrierile se vor 
face cel târziu cu o zi înainte de 
data licitaţiei, când se va face și 
dovada achitării garanţiei de 
p a r t i c i p a r e .  R e l a ţ i i  l a : 
0238716095; 0745400275; 

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Goranel Marian Constantin. Il 
declar nul.

l Spătaru Florea pierdut Certi-
ficat pregătire profesională ADR 
colete nr. 47843 și Certificat de 
pregătire a conducătorului auto 
mărfuri generale nr. 0161407000. 
Le declar nule.

l Persoane fizice Georgescu 
Robertino si Dragulin Daniel 
Ionel declaram prin prezenta 
pierderea autorizatiei  de 
constructie  nr. 834/05.10.2015.

l Pierdut Proces verbal 
nr.13409/28.10.1997, pe numele 
Zdrahal Margareta. Declar nula.

l Pierdut duplicat Adeverinta 
achitare integrala locuinta, pe 
numele Goci Nicolae. Declar 
nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala rate locuinta, Ursu 
Dumitru. Declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala Contract vanzare 
cumparare cu plata in rate 
nr.2259/13.1998, pe numele 
Chirilescu Ion. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
Contract construire 3893/1969, 
pe numele Bogaceanu Mihai, 
Bogaceanu Floarea. Il declar nul.

l Pierdut legitimaţie student 
Academia de Poliţie, cu numele 
Lica Gabriel. O declar nulă. 

l Pierdut hotărâre divorţ defini-
tivă emisă de Judecătoria Secto-
rului 4, pe numele Crivină Viorel 
-Florin. Se declară nulă.

l Pierdut carnet student pe 
numele Petru Liviu emis la data 
de 25.09.2014 de Academia de 
Poliţie București. 

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

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

Orășenesc Băicoi. Nr. 14528/25.04.2017. Anunțul privind vânzarea. Anul 2017, Luna 04, Ziua 26. În 

conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se vor vinde prin 

licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în 

localitatea Giurgiu, str. Tineretului, nr. 82, bl. 19C, sc. B, ap. 16, jud. Giurgiu: - Tractor UTB 650, GR 01 

ISR, preț de pornire licitație, exlusiv TVA este de 4559,5 lei, a -3 - a licitație: - Semiremorcă Medgidia 

GR-80-BMC, preț de pornire licitație, exlusiv TVA este de 3386,00 lei, a - 3 - licitație. - SC Roby Mari 

Invest SRL, cu sediul în loc. Plopeni, nr. 6b, bl. 19c, sc. A, et. 2, ap. 4: - Construcție tip chioșc din 

aluminiu și geam termopan în suprafață de 25 mp, preț de pornire licitație 7.890,00 lei - 5 - licitație. - 

SC Limo Rent SRL, cu sediul fiscal în loc. Băicoi, bl. 2C, sc. A, et. 3, ap. 14: - Buldoexcavator Fiat Hitachi 

FB.100, preț de pornire licitație, exclusiv TVA este de 50.421 lei, prima licitație. - SC Sal Val Spirit SRL, 

cu domiciliul fiscal în loc. București, str. Ion Nistor, nr. 2, etaj 6, ap. 7, București, sector 3: - Clădire în 

suprafață de 1990 mp. compusă din depozit 1, corp birouri p+1, hală primire expediere, depozit 2, 

construcție pe structură metalică, terenul aferent nu face obiectul licitației - prețul de pornire licitație 

este de1.101.350 lei exlusiv TVA - prima licitație: - Clădire C3 cămin nefamiliști în suprafață de 283,7 

mp, compusă din S+P+E și terenul aferent în suprafață de 3.838 mp, situate în Băicoi, str. Baicului, nr. 

47B, preț de pornire licitație 405.386 lei exclusiv TVA - prima licitație. Pentru bunurile 

menționate,ofertanții vor trebui să depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 

contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești - Scăeni RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au 

obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, 

până în ziua de 15.05.2017. Licitația va avea loc în data de 16.05.2017 la orele 11.00 - 12.30 la SFO 

Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 

despre acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. 

Anunțurile: nr. 14525, 14526, 14524, 14523/25.04.2017 pot fi consultate la sediul organului fiscal, 

primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi 

publicat pe site de pe data de 16.04.2017, până pe data de 15.05.2017, inclusiv.

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. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 2151/116/2013. Nr. 29172/21.04.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna 04, ziua 21. 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 11, luna 05, 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 Toader 

Florin, prima licitație/ licitația a -II -a: a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 

... și teren aferent în suprafață de …, situate în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire 

al licitației (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. 

Sarcini: -. b) teren intravilan  care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri în 

suprafață de 749.11 mp din măsurători (600 mp din acte), situat în localitatea Dragalina, comuna 

Dragalina, str. Măceșului, nr. 3, preț de evaluare/ de pornire al licitației 3.338 lei (diminuat cu 25% din 

prețul inițial al primei licitației respectiv 48.085 lei) (exclusiv TVA), CF 20249/UAT Dragalina nr. 

cadastral 126, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. 

Sarcini: Creanțe - 48.085 lei. c) alte bunuri: situat în județul Călărași, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației: (exclusiv TVA),  grevat 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 a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; 

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

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

pe actul de identitate/ pașaport; h) 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 

0242312939, int. 120/148. Data afișării: 24.04.2017.

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!

publicitate


