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OFERTE SERVICIU
l Cons i l iu l  Județean 
Suceava organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
a 2 funcții publice de execuție 
vacante din cadrul Consi-
liului Județean Suceava. 
Concursul se organizează la 
sediul Consiliului Județean 
S u c e a v a ,  î n  d a t a  d e 
08.05.2017, ora 10,00 proba 
suplimentară (pentru funcția 
publică de consilier asistent la 
Serviciu diasporă și partene-
riate externe), în data de 
11.05.2017, ora 10,00, proba 
scrisă (pentru ambele funcții 
publice) și interviul  în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei 
scrise. Condiții generale: 
-candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționa-
rilor publici, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare.1.Condiţii specifice 
pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional asis-
tent la Serviciul diasporă și 
parteneriate externe din 
cadrul Consiliului Judeţean 
Suceava: -studii universitare 
de l icenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 
-cunoștințe de limbă ucrai-
neană  -n ive l  avansat ; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 
1an. 2.Condiţii specifice 
pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional asis-
tent la Serviciul proiecte din 
fonduri externe din cadrul 
C o n s i l i u l u i  J u d e ţ e a n 
Suceava: -studii universitare 
de l icenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 
1an. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial Partea a-III-a, la 
sediul Consiliului Județean 
Suceava din strada Ștefan cel 
Mare nr.36. Relații suplimen-
tare cu privire la conținutul 
dosarului, bibliografiei, etc. se 
pot obține de la afișierul insti-
tuției, la camera 312, sau la 
telefon 0230/222548 - int.109 
și int.159.

l Pentru încadrarea ca func-
ţionar public cu statut special 
în sistemul administraţiei 
penitenciare (agenţi de peni-
tenciare), Penitenciarul 
Ploiești  scoate la concurs 
2 posturi vacante, după cum 
urmează: 1 posturi de agent 
administartiv (responsabil 
logistica); 1 post agent admi-
nistrativ (gospodar). Dosarele 
de candidat se depun în 
termen de 15 zile lucrătoare 
de la data publicării anun-
țului, la biroul resurse umane 
din Penitenciarul Ploiești. 
Taxa de participare la 
concurs este de 85 RON. 
Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la structura de 
resurse umane a Penitencia-
rului Ploiești, pe site-ul 
unității (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-ploiesti/
concursuri) și pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (http://anp.
gov.ro/concursuri-din-sur-
sa-externa, Concursuri în 
curs de derulare).
 
l Primăria orașului Petrila 
anunță concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor 
funcţii contractuale vacante: 
-1 post paznic, atestat profesi-
onal pentru executarea activi-
tatilor de paza a obiectivelor, 
bunurilor si valorilor; -2 

posturi muncitor calificat 
(zidar, instalator retele 
termice si sanitare, lacatus 
mecanic de intretinere si 
reparatii universale sau 
sudor), treapta IV, studii 
generale, scoala profesionala, 
liceu de profil sau curs de 
calificare in una din meseriile 
specif icate ;  -2  postur i 
muncitor necalificat, studii 
generale. Proba scrisa a 
concursului va avea loc în 
data de 20.04.2017 iar inter-
viul in 24.04.2017; ambele 
probe se vor desfasura ince-
pand cu ora 10 la sediul 
Primariei orașului Petila din 
strada Republicii nr. 196. 
Dosarele de înscriere pentru 
participarea la concurs se 
depun la Primăria orașului 
Petrila, la secretarul comisiei 
d e  c o n c u r s ,  t e l e f o n 
0 2 5 4 . 5 5 0 . 9 7 7  s a u 
0254.550.760 pâna la data de 
11.04.2017, ora 15.00. 

l Penitenciarul Slobozia 
scoate la concurs pentru înca-
drarea ca funcţionar public 
cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare, 
următoarele funcţii: - 7 
posturi  agent  operativ 
(bărbaţi). La concurs pot 
participa persoanele care 
îndeplinesc condiţiile gene-
rale, precum și condiţiile 
specifice posturilor. Infor-
maţii suplimentare privind 
tematica și bibliografia de 
concurs, documentele nece-
sare pentru constituirea dosa-
r u l u i  d e  c a n d i d a t , 
desfășurarea concursului și 
probele de concurs pot fi obţi-
nute de la Biroul resurse 
umane și formare profesio-
nală din cadrul Penitencia-
rului Slobozia, situat în 
Slobozia, str. Gării, nr. 54, 
j u d e ţ u l  I a l o m i ţ a , 
telefon 0243232606, e-mail 
pslobozia@anp.gov.ro sau 
accesând linkul  http://anp.

gov.ro/concursuri-din-sur-
sa-externa ori site-ul Admi-
n i s t ra ţ ie i  Naţ ionale  a 
Penitenciarelor www.anp.gov.
ro, secţiunea Carieră - 
Concursuri din sursă externă 
- Concursuri în curs de deru-
lare. Termenul limită pentru 
depunerea dosarului complet 
de candidat este de 15 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului, adică până la data 
de 20.04.2017, ora 15.00. 
Reglementări privind organi-
zarea și desfășurarea concur-
surilor găsiţi pe http://anp.
gov.ro/acces-in-sistem. Legis-
laţia prevăzută în tematicile și 
bibliografia de concurs poate 
fi accesată pe portalul legis-
lativ: http://legislatie.just.ro.

l Primăria orașului Petrila 
anunță concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor funcţii 
contractuale  vacante: -1 post 
paznic, atestat profesional 
pentru executarea activitatilor 
de paza a obiectivelor, bunu-
rilor si valorilor; -2 posturi 
muncitor calificat (zidar, 
instalator retele termice si 
sanitare, lacatus mecanic de 
intretinere si reparatii univer-
sale sau sudor), treapta IV, 
studii generale, scoala profesi-
onala, liceu de profil sau curs 
de calificare in una din mese-
riile specificate; -2 posturi 
muncitor necalificat, studii 
generale. Proba scrisa a 
concursului va avea loc în 
data de 20.04.2017 iar inter-
viul in 24.04.2017; ambele 
probe se vor desfasura ince-
pand cu ora 10 la sediul 
Primariei orașului Petila din 
strada Republicii nr. 196. 
Dosarele de înscriere pentru 
participarea la concurs se 
depun la Primăria orașului 
Petrila, la secretarul comisiei 
d e  c o n c u r s ,  t e l e f o n 
0 2 5 4 . 5 5 0 . 9 7 7  s a u 
0254.550.760 pâna la data de 
11.04.2017, ora 15.00. 

l Institutul de Urgenţă 
pentru Boli Cardiovasculare 
„Prof.Dr.C.C.Iliescu” Bucu-
rești organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post contractual temporar 
vacant, pe perioadă determi-
nată, conform HG 286/2011: 
1 post statistician medical 
debutant în cadrul Serviciului 
de Evaluare și Statistică 
Medicală. Condiţii de desfă-
șurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea 
dosarelor de înscriere este 
05.04.2017, ora 12.00; 2.Data 
și ora organizării probei 
scrise: 13.04.2017, ora 9.00; 
3.Data și ora interviului: 
20.04.2017, ora 9.00; 4.Locul 
depunerii dosarelor și al orga-
nizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Șos.
Fundeni, nr.258, sectorul 2 
-Serviciul RUNOS. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs pentru ocuparea 
postului: -diplomă de bacala-
ureat; -condiţia de vechime 
nu este obligatorie. Anunţul 
de concurs, bibliografia și 
tematica sunt afișate la 
avizier și pe site-ul unităţii: 
www.cardioiliescu.ro - secţi-
unea Informaţii-Concursuri. 
Relaţii suplimentare se obţin 
la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 031.425.15.19.

l Liceul Tehnologic „Horia 
Vintilă”, cu sediul în locali-
tatea Segarcea, str.Unirii, 
nr.33, judeţul Dolj, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: secretar, 1 
post, perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
24.04.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 25.04.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 

condiţii: -condiții generale, 
conform art .3  din HG 
286/23.03.2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 
-studii: cel puțin studii medii; 
-vechime: nu este necesară; 
-cunoștinţe de utilizare și 
operare PC; -noţiuni de 
comunicare în relaţii publice. 
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 „Horia 
Vintilă”, Segarcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul 
Tehnologic „Horia Vintilă”, 
persoană de contact: Cioro-
m e l a  C a i u s ,  t e l e f o n : 
0743.532.282, e-mail: caius-
cioromela@yahoo.com. 

l Liceul Tehnologic „Horia 
Vintilă”, cu sediul în locali-
tatea Segarcea, str.Unirii, 
nr.33, judeţul Dolj, organi-
zează  concurs  pent ru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: îngrijitor 
curățenie I, 1 post, perioadă 
determinată, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 24.04.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 25.04.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-condiții generale, conform 
art.3 din HG 286/23.03.2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare; -studii: generale; 
-vechime: nu este necesară; 
-cunoașterea normelor tehnice 
privind curățenia și dezin-
fecția; -abilităţi de relaţionare 
și comunicare cu tot perso-
nalul școlii; -abilitatea de a 
lucra în echipă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 

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: 

Anghel Cristina Antonia - Curtea de Argeș, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan în suprafață 

de 500 mp, situat în intravilanul municipiului Curtea de Argeș, 

punctul Nistor, 13.303 lei; Teren extravilan în suprafață de 4500 

mp, situat în extravilanul municipiului Curtea de Argeș, punctul 

Muscel, 11.086 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. 

Prețul de adjudecare se va stabili în conformitate cu prevederile 

Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, art. 250, alin. 

14. 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 

19/04/2017. Licitația va avea loc în data de 20/04/2017, ora 

11:00:00, la Serviciul 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 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

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: 

Banică Maria - Brăduleț, după cum urmează: Denumire, Valoare 

[Ron, fără TVA]: Teren extravilan, fâneață, în suprafață de 2000 

mp, situat în comuna Brăduleț, punct Malaietu, 1.562 lei; Teren 

extravilan, pășune, în suprafață de 1900 mp, situat în comuna 

Brăduleț, punct Colnic, 1.339 lei; Teren în suprafață de 600 mp și 

clădire parter cu destinația de atelier, situate în comuna Brăduleț, 

județul Argeș, 28.343 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 

din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

licitație. Prețul de adjudecare se va stabili în conformitate cu 

prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

art. 250, alin. 14. 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 

19/04/2017. Licitația va avea loc în data de 20/04/2017, ora 

13:00:00, 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 0248.722159.

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 Lacto Suici SRL - Suici, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară Ford Tranzit, an fabricație 2002, caroserie BB 

frigorifică, capacitate cilindrică 1998 cmc, motorină. Valoare 

[Ron, fără TVA]: 7.317 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 

din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

licitație. Prețul de adjudecare se va stabili în conformitate cu 

prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

art. 250, alin. 14. 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 

18/04/2017. Licitația va avea loc în data de 19/04/2017, ora 

13:00:00, la Serviciul 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 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic „Horia 
Vintilă”, Segarcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul 
Tehnologic „Horia Vintilă”, 
persoană de contact: Hristea 
Daniela, telefon: 0769.032.993, 
fax: 0251.210.401, e-mail: 
dicahr@yahoo.com. 

l Oficiul de Cadastru şi 
Publ ic i ta te  Imobi l iară 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
b-dul 1907, nr. 1, sc. B, jud. 
Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de 
execuţie, pe perioadă nedeter-
minată, din cadrul Serviciului 
Publicitate  Imobil iară, 
conform H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după cum urmează: 
-1 post de referent treapta IA 
(arhivă). Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă 
în data de 21.04.2017: ora 
10.00; proba interviu în data 
de 27.04.2017: ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
referent treapta IA -nivelul 
studiilor: studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 6 
ani şi 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
12.04.2017, ora 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Giurgiu. 
Locul de desfăşurare al 
concursului: sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Giurgiu. Relaţii 
suplimentare la sediul institu-
ţiei, Giurgiu, b-dul 1907, nr. 1, 
sc. B, jud. Giurgiu, tel. 
0246216444, int. 120, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, 
Secretariat şi Petiţii, e-mail 
gr@ancpi.ro sau pe site-ul: 
www.ocpigiurgiu.ro.

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 cu 
sediul în Bucureşti, Valea 

Oltului 31-35, cod fiscal 
26479633,  organizează 
concurs pentru ocuparea 1 
post vacant, pe perioadă 
nedeterminată, de inspector 
specialitate IA cu atribuții de 
administrator. Concursul se 
va desfăşura conform H.G. 
286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
proba scrisă-21.04.2017, ora 
1 0 . 0 0 ;  p r o b a  i n t e r v i u 
–24.04.2017, ora 12.00. 
Pentru part ic iparea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile speci-
ficate la art. 3 din Anexa la 
H.G. 286/2011  modificată 
prin H.G. 1027/2014; -studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licență în dome-
niul economic; -vechime 
studii superioare  de minim 2 
ani; -disponibilitate de lucru 
pe teren. Candidații vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs (întocmite 
conform art. 6 din H.G. 
286/2011 -consolidată) pâna 
la data de 12.04.2017, ora 
12.00 la sediul D.A.F.L. S.6. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
registratura D.A.F.L. S.6, 
telefon: 0725555903, tel/ fax: 
0213657473, e-mail: relatiicu-
publicul@dafls6.ro.

l Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie, cu 
sediul în B-dul Gheorghe 
Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs 
în data de 10.05.2017, ora 
10:00, la sediul Autorităţii, 
postul vacant de auditor asis-
tent. Condiţiile generale 
pentru ocuparea acestui post 
sunt cele prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (r2), 
cu modificările şi completă-
rile ulterioare, iar cele speci-
f ice  sunt  următoarele : 
Condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice 
vacante de auditor, gradul 
profesional asistent: •pregă-

tire de specialitate: studii 
universitare de licență cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiință: ştiinţe 
economice; •vechime în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției 
publice: minim 1 an. Dosarul 
de concurs va conţine urmă-
toarele: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa 
nr. 3 din H.G. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; b) 
copia actului de identitate; c) 
copiile diplomelor de studii şi 
ale altor acte care atestă efec-
tuarea unor specializări;  d) 
copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în speci-
alitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeve-
rinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) 
declaraţia pe propria răspun-
dere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. 
Copiile de pe actele mai sus 
menţionate se prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care 
se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către 
secretarul  comis ie i  de 
concurs. Bibliografia se ridică 
de la sediul Autorităţii în 
momentul depunerii dosa-
rului de concurs. Dosarele de 
concurs se depun în termen 
de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului. Informaţii 
suplimentare se obţin la 
telefon: 021/310.07.89.

l Primăria comunei Hulu-
beşti, județul Dâmbovița, 
anunță amânarea concursului 
organizat în data de 30 martie 
2017 la o dată ulterioară  
pentru ocuparea următoa-
relor funcții publice: 1. Consi-
lier clasa I, gradul profesional 
debutant în cadrul Comparti-
mentului Contabilitate; 2. 
Consilier clasa I, gradul 
profesional debutant în 
cadrul Compartimentului 
Cadastru, Agricol, Urbanism; 
3. Consilier clasa I, gradul 
profesional superior în cadrul 
Compartimentului Achiziții; 
4. Referent, clasa III, gradul 
profesional debutant în 
cadrul Compartimentului 
Situații de Urgență.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând moară făină, 20 t/zi, 
stare bună de funcţionare, 3 
valţuri, sită metalică, curăţă-
torie. Tel. 0744526921.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând apartament renovat, 
4 camere, in Bucureşti, 
central, zona Interconti-
nental, preţ negociabil. 
Telefon 0244513935.

CITAȚII  
l Mălăncioiu Daniela 
Elena cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. 
Alexandru Odobescu nr. 7, 
judeţul Argeş este citată în 
data de 27.04.2017, ora 10,00 
la  Judecătoria  Piteşt i , 
complet C4-3, Camera 2, din 
Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, 
jud. Argeş, în calitate de 
pârâ tă  în  dosaru l  nr. 
24640/280/2012, în contradic-
toriu cu Toma Elena şi Stoica 
Emil Sorin.

l Angelescu Maria  cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Trivale, nr. 49, 
judeţul Argeş este citată în 

data de 27.04.2017, ora 10,00 
la  Judecătoria  Piteşt i , 
completul C4-3, camera 2, 
din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, 
jud. Argeş, în calitate de 
pârâtă  în  Dosarul  nr. 
24640/280/2012, în contradic-
toriu cu Toma Elena şi Stoica 
Emil Sorin.

l Pârâtul Burduja Marius 
Dănuţ, cu ultimul domiciliul 
cunoscut în loc. Afumaţi, str. 
Ştefăneşti, nr. 87 A, jud. Ilfov, 
este chemat la Judecătoria 
D a r a b a n i ,  î n  z i u a  d e 
24.05.2017, ora 9.00, în dosar 
civil nr. 435/217/2016, având  
obiect ,,stabilire domiciliu 
minor/ exercitarea autorităţii 
părinteşti, în proces cu recla-
manta Burcas Alina, domici-
liată în comuna Hudeşti, sat 
Baranca, Jud. Botoşani.

l Se citează Desiko RPC 
Construct SRL in calitate de 
intimat, cu ultimul sediu 
social cunoscut in Bucureşti, 
str. Constantin Coanda nr.24, 
et.P, ap.1, sector 1, care se va 
prezenta la Curtea de Apel 
B u c u r e ş t i  i n  d a t a  d e 
04.04.2017, ora 09:00 pentru 
judecarea apelului formulat 
de către apelant Banciu şi 
Asociaţii SRL, care face 
ob iec tu l  dosaru lu i  nr. 
32824/3/2016.

l Se citează numitul Mihu 
Ion Romeo, cu domiciliul în 
corn. Peştişani, sat Brădiceni 
nr.432, jud. Gorj, în calitate 
de pârât în dosarul nr. 
2461/318/2016 al Judecătoriei 
Tg-Jiu, obiect tăgadă paterni-
tate şi stabilire paternitate, în 
contradictoriu cu reclamant 
Mihu M. Constantin, pentru 
termenul de judecată din data 
de 24.04.2017, ora 09:00, 
complet C8, Judecătoria 
Tg-Jiu.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara, 
Sîrbu Alexandru Valentin şi 
Pugnă Daniela la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mără-
şeşti nr. 52, judeţul Teleorman 
în dosarul civil 845/292/2009, 
la data de 19.04.2017 pentru 
rejudecare succesiune, recla-
mantă fiind Ţiparu Mariana.  

l Numita SC Deco Invest 
SRL Baia Mare cu ultimul 
sediu cunoscut Loc. Baia 

Mare, Str. Margeanului, nr. 
3A, judeţul Maramureş, este 
citată la Tribunalul Sălaj, 
pentru data de 21 aprilie 
2017, in calitate de pârât in 
Dosar nr. 2374/ 84 /2017, 
având ca obiect litigiu privind 
achiziţiile publice - pretenţii, 
in proces cu Comuna Ileanda, 
str. 1 Decembrie 1918 nr. 43, 
jud. Sălaj, stadiul procesual - 
Fond. Relaţii suplimentare - 
tel 0260648607.

l Se citează cu domiciliul 
necunoscut pârâţii Curt 
Floare şi Curt Ioan in dosar 
nr.1570/246/2016 al Judecăto-
riei Ineu, având termen de 
judecată data de 05.04.2017.

l Se citează Radu Dragan la 
Judecătoria Bălceşti, jud.
Vâlcea, pe data de 25.04.2017, 
în dosar nr.1561/185/2016.

l Se citează Mihalcea 
Monica la  Judecătoria 
S e g a r c e a ,  î n  d a t a  d e 
0 3 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r 
nr.1573/304/2015.

l Numitul  Ivan Liviu 
Gabriel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Iaşi, str. 
Drobeta nr. 8, bl. Q5, sc. A 
e s t e  c i t a t  l a  d a t a  d e 
26.04.2017, 8.30 la Judecă-
toria Iaşi, str. Anastasie Panu 
n r.  2 5 ,  s e c ț i a  C i v i l ă , 
Completul C12 M în calitate 
de pârât în Dosarul nr. 
34455/245/2016 având ca 
obiect divorț fără minori în 
contradictoriu cu reclamanta 
Ivan Maria –Elena.

l Petcu Constantin domici-
liat în Tudor Vladimirescu, 
str. Lalelelor nr. 12, jud. 
Brăila, este citat în data de 
27.04.2017, la Judecătoria 
Tulcea, în calitate de pârât, în 
Dosarul nr. 4312/327/2016, 
având ca obiect rezoluțiune 
antecontract.

DIVERSE  
l Administrator judiciar 
C.I.I. Palaş-Alexandru Alina 
notifică deschiderea proce-
durii generale a insolvenţei 
împotriva SC ALESSIA-LOR 
SERV  SRL  din Buşteni, 
Prahova, CUI 26123821, 
J29/1553/2009, la Tribunalul 
P r a h o v a  –  d o s a r 
330/105/2017, termen inregis-

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Colectare Executrare Silită - Persoane Fizice. Nr. dosar executare: 1790316035004/ 

21.03.14. Emis în: 28.03.2017. Afișat în: 29.03.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, facem cunoscut că în ziua de 19.04.2017, ora 

10.00, în AJFP Argeș, Pitești, bd. Republicii, nr. 118, corp B, cam. 3 se vor vinde la licitație active 

aparținând debitorului Plopeanu Remus Bogdan din Pitești, str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 5, bl. A7, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia Logan, serie motor 

UB9090102, șasiu 932539, an fabricație 2006, 4 650 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor respective sunt cele prevăzute de titlul VII din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Îi invităm pe toți cei 

care pretind un drept asupra bunurilor 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 RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP 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 persoana 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. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Menționăm că 

bunurile sunt libere de sarcini. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la 

instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 261 din 

Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală. Relații suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, 

Piteși, bd. Republicii, nr 118, corp B, et. 4, cam. 2, tel 0248.211.511, int. 3342.
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trare creante  28 aprilie 
2017, termen tabel preliminar 
17 mai 2017, termen tabel 
definitiv 09 iunie 2017, 
sedinta adunarii credito-
rilor 22 mai 2017 ora 14:00.

l C.I.I. Tudor Catalin 
George notifica intrarea in 
procedura simplificata a debi-
toarei SC Rox Luxe Proiect 
SRL, Ploiesti, Str. Rudului Nr. 
16, Loc. C1, Judetul Prahova, 
J29/167/2010; CUI 25571410 
prin Incheierea de sedinta din 
2 7 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  d o s a r 
1985/105/2017 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creante 10.05.2017; tabel 
preliminar 19.05.2017; tabel 
definitiv 12.06.2017; data 
A d u n a r i i  c r e d i t o r i l o r 
23.05.2017, ora 09.00, str. 
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: 
confirmarea lichidatorului 
judiciar; aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si inci-
denta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii la 0725093254.

l Just Insolv SPRL notifică 
intrarea in faliment prin 
procedura generală privind 
deb i toarea  SC Rimini 
Production SRL, in Dosarul 
nr. 1950/105/2008, Tribunal 
Prahova, conform Sentinței 
nr. 265 din 23.03.2017 cu 
termenele: depunere decla-
rații creanță  08.05.2017, 
întocmirea tabelului supli-
m e n t a r  a l  c r e a n ț e l o r 
06.06.2017, întocmirea tabe-
lului definitiv consolidat 
05.07.2017.

l Administratorul Judiciar 
al SC Passion SRL, cu sediul 
în Ploieşti, P-ţa Victoriei, nr. 
3, bl. Unirea, sc. A, et. 6, ap. 
46, Prahova, J29/832/1991, 
CUI 1349360, notifică debi-
toarea, creditorii şi ORC 
Prahova că în dos.  nr. 
6061/105/2016, aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împo-
triva SC PASSION SRL, 
stabilindu-se termen limită de 
depunere a cererilor de admi-
tere a creanţelor la data de 
08.05.2017; termen limită de 
depunere de către creditori a 
opoziţiilor la 10 zile de la 
pr imirea not if icăr i i  ş i 
termenul de soluţionare a 
opoziţiilor la 10 zile după 

formularea opoziţi i lor; 
termenul limită pentru verfi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabe-
l u l u i  p r e l i m i n a r  e s t e 
26.05.2017; termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 19.06.2017. 
Rel. Administrator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, 
Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, 
j u d .  P r a h o v a .  Te l . 
0722.634.777.

l Primăria Oraşului Măgu-
rele, având sediul in judeţul 
Ilfov, oraş Măgurele, str.Călu-
găreni, nr.2-4,  titular al 
P.U.Z.-staţie de epurare, in 
localitatea  Măgurele, sat 
Vârteju,  T111,  P427/2,  
anunţă publicul interesat  
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu  
şi declanşarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei Protecţia 
Mediului  Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, 
de luni până joi intre orele 
9°°-11°°. Observaţii şi sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 
18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor de cadastru. În baza 
prevederilor Legii nr.7/1996, 
Legea cadastrului şi publici-
tăţii imobiliare, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
precum şi  a Ordinului 
ANCPI nr.976/2016, se aduce 
la cunoştinţa publicului inte-
resat că, începând cu data de 
03.04.2017, se afişează la 
sediul Primăriei Prundu-Bîr-
găului, str.Principală, nr.512, 
documentele tehnice ale 
cadastrului realizat pe raza 
comunei în sectoarele cadas-
trale menţionate mai jos: 
-Sectorul 1 Sărata hotar 
Mijlocenii Bîrgăului- cu 
suprafaţa de 81.0898mp 
(81,0898ha); -Sectorul 2 
Susenii Bîrgăului -Peste apă 
hotar cu Mijlocenii Bîrgăului 
cu suprafaţa de 129.162mp 
(12,962ha). Documentele 
tehnice cadastrale pot fi vizu-
alizate şi pe pagina de 
internet a Primăriei Prun-
du-Bîrgăului: http://www.

prundubargaului.ro/ şi pagina 
Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bistri-
ţa-Năsăud, la adresa: http://
www.ocpibn.ro/. Conform 
prevederilor actelor norma-
tive specificate mai sus rugăm 
toţi proprietarii din sectoarele 
respective, precum şi titularii 
unor sarcini înscrise în regis-
trele de transcripţiuni şi 
inscripţiuni să se prezinte la 
sediul Primăriei Prundu-Bîr-
găului sau să acceseze pagi-
nile de internet specificate 
pentru a-şi verifica corectitu-
dinea datelor cadastrale 
înscrise în documentaţia 
tehnică. În situaţia constatării 
unor neconformităţi, proprie-
tarii vor formula cerere de 
rectificare însoţită de docu-
mente doveditoare către 
Comisia de Soluţionare a 
Cererilor din cadrul OCPI. 
Modelul cererii se afişează şi 
la sediul primăriei şi este cel 
prevăzut de Anexa 11 din 
O r d i n u l u i  A N C P I 
nr.976/2016. Cererea de recti-
ficare poate fi depusă şi elec-
tronic pe pagina de internet a 
OCPI creată în acest scop 
accesând adresa: www.ancpi.
ro Termenul de depunere a 
cererilor de rectificare a infor-
maţiilor din documentele 
tehnice este de 60 de zile de la 
data afişării.

l SC Activ Autofix SRL, 
titular at activității principale 
întreținerea şi repararea auto-
vehiculelor -4520 din str. 
Grădinarilor nr.7, oraş Pante-
limon, jud. Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obți-
nere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațille 
privind potențialul impact 
asupra mediului al activității 
pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov str. Lucrețiu 
Pătrăşcanu, sect. 3, Bucureşti. 
Telefon 021.340.15.21, în 
zilele de luni-joi, orele 9.00-
13.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul 
APM Ilfov.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunoştinţă că 
pe rolul Judecătoriei Arad se 
află dosarul nr.927/55/2017, 
cu termen de soluţionare la 

data de 05 mai 2017, având 
ca obiect cererea formulată 
de reclamantul Braiţ Avram, 
pentru constatarea dobândirii 
de către aceştia a dreptului de 
proprietate cu titlu de uzuca-
piune, a imobilului situat în 
Galşa nr.55 (nr. adm. vechi 
86) judeţul Arad, înscris în 
CF nr.306670 Şiria, cu nr. top 
826-827/a Galşa, provenit din 
conversia de pe hârtie a CF 
vechi nr.2238 Galşa.Persoa-
nele interesate pot face 
opoziţie la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o 
lună de la data publicării 
prezentei somaţii.

LICITAȚII  
l Comuna Victoria, județul 
Iaşi, cu sediul în satul Victoria, 
comuna Victoria, județul Iaşi, 
cod fiscal 4540305, reprezen-
tată de d-l ing. Crețu Daniel 
-primar, scoate spre concesio-
nare, prin licitație publică 
deschisă, păşunile comunale 
aflate în proprietatea publică a 
comunei Victoria: T7,P68- 
L1=28ha; T8, P80- L2=3ha, 
L 3 = 2 h a ;  T 4 4 ,  P 3 7 2 - 
L1=3,50ha, L2=2,50ha; T45, 
P380- L1=2,50ha, L2=18,50ha 
,L3=14,50ha; T72, P898- 
L 1 = 7 h a ; T 7 6 ,  P 1 0 5 4  - 
L5=5,70ha, L6-12,50ha; T76, 
P1057- L7=5ha; T76, P1058- 
L1=4ha, L2=6ha, L3=6ha, 
L4=2ha; T85, P1181, P1179, 
NR1180- L1=0,95ha. Pretul 
minim de pornire a licitației va 
fi de: 185 lei/ha/an. Termenul 
de concesiune– 7 ani.Relatii 
privind licitația, amplasa-
mentul şi caietul de sarcini se 
pot obține de la sediul Primă-
riei Victoria, satul Victoria, 
comuna Victoria, cod 707580, 
telefon/fax 0232/295120, 
e-mail: primariavictoria@
yahoo.com, începand cu data 
29.03.2017.Data limită de 
depunere  a  o fe r t e lo r : 
18/04/2017, ora 14.00.Şedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor se va desfăşura la sediul 
Primăriei Victoria, jud. Iaşi, în 
data de 19/04/2017, ora 9.00.

l Anunț de participare la 
licitaţia publică pentru închi-
riere păşune.  Primăria 
Comunei Negrileşti, judeţul 
Vrancea, cod fiscal 15534708, 
sediul comuna Negrileşti, sat 
Negrileşti, judeţul Vrancea, 
organizează în data de 21 
Aprilie 2017, ora 10.00, la 

sediul primăriei com. Negri-
leşti, jud. Vrancea, licitaţie 
publică pentru închirierea 
suprafeței de 30,72 ha păşune, 
situată în extravilanul 
comunei Negrileşti, punctul 
Dumbravă, aparținând dome-
niului public al com. Negri-
leşti, jud. Vrancea şi a 
suprafeței de 25,062 ha 
păşune, situată pe administra-
tivul comunei Nistoreşti, 
punctul Arişoaia Goru, aparți-
nând domeniului public al 
comunei Negrileşti, jud. 
Vrancea. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
Caietul de sarcini 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: 12 Aprilie 
2017, ora 12.00. Ofertele se vor 
depune (într-un singur exem-
plar la compartimentul achi-
z i ț i i  p u b l i c e )  ş i ,  î n 
conformitate cu prevederile 
OUG nr. 34/2013, H.G. nr. 
1064/2013 şi OUG nr. 54/2006. 
Ofertanţii trebuie să achite la 
casieria primăriei până în data 
de 19 Aprilie 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 chiriei pentru 
primul an de închiriere. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e :  t e l / f a x 
0237.267.028; 0237.267.290.

l Lichidator Carduelis 
Consulting IPURL vinde la 
licitaţie publică bunurile ce 
aparţin:1.SC Marbres Conf 
SRL: - maşini cusut (2 masini 
feston, masini liniare auto-
mate, o masină liniară simpla, 
feston JUKI, utilaj JOJE, 
Utilaj TIPICAL, masină JK 
T781, generator abur).4.SC 
Bevibo SRL - apartament, 
compus din 2 camere, cu 32 
mp, s i tuat  în Plopeni , 
Prahova. Licitaţia va avea loc 
in fiecare zi de marţi şi mier-
curi ora 14.00 la sediul lichida-
torului din Ploieşti, Str 
Cerceluş, nr 33. Rel. tel. 
0722.634.777.

l Anunţul publicitar privind 
arendarea prin licitaţie 
deschisă a unei suprafeţe de 
644,1755ha teren cu destinaţia 
agricolă (TDA)- categoria de 
folosinţă arabil, situată în 

extravilanul comunei Vlădeni. 
La sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, situat în municipiul 
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, 
nr.1, judeţul Ialomiţa, va avea 
loc la data de 11.04.2017, ora 
11.00, licitaţie publică deschisă 
în vederea atribuirii prin aren-
dare a unui teren cu suprafaţa 
de 644,1755ha, teren cu desti-
naţia agricolă (TDA)- cate-
goria de folosinţă arabil, situat 
în extravilanul comunei 
Vlădeni- aparţinând dome-
niului privat al judeţului 
Ialomiţa, în vederea arendării 
pentru exploataţia agricolă, 
conform Hotărârii Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr.24, din 
data de 16.02.2017. Terenul 
menţionat mai sus se aren-
dează pe o perioadă de: -5 ani 
de la data semnării contrac-
tului de arendare pentru: 
-Plante tehnice şi industriale; 
-Plante furajere; -Plante medi-
cinale şi aromatice; -10 ani de 
la data semnării contractului 
de arendare pentru: -Cultura 
de cereale; -Legumicultură; 
-20 ani de la data semnării 
contractului de arendare 
pentru: -Plante energetice 
(plop energetic şi salcie ener-
getică); -Culturile de cătină 
albă, moringa oleiferă şi afine. 
Arendaşul poate solicita în 
scris, cu minim 12 luni înainte 
de expirarea duratei contrac-
tului de arendă, arendatorului 
reînnoirea acestui contract, 
potrivit art.1848, alin.(1) din 
Codul Civil. Contractul se 
poate reînnoi pentru un 
termen egal cu cel iniţial prin 
Hotărâre a Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. Arenda minimă 
de pornire a licitaţiei este de 
1.600Lei/ha/an. -Procedura de 
arendare: Licitaţia publică 
deschisă. -Criteriul de atri-
buire a contractului de aren-
dare este cel mai mare nivel al 
arendei ofertate- lei/ha/an. 
-Garanţia de participare- în 
cuantum de 5% din suma 
datorată arendatorului, cu 
titlu de arendă minimă (de la 
care se porneşte licitaţia 
pentru primul an al arendei, 
calculată în funcţie de supra-
faţa pe care ofertantul intenţi-
onează să o  arendeze. 
Valoarea garanţiei de partici-
pare şi modul de constituire al 
acesteia este prezentat în 
cap.3- Caiet de sarcini- art.2.6. 
-Caietul de sarcini şi Instrucţi-
unile privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurii de 
arendare se pot achiziţiona la 
preţul de 10Lei, începând cu 
data publicării anunţului 
publicitar, de la sediul Consi-
liului Judeţean Ialomiţa sau 
descărca de pe site-ul: www.
cicnet.ro. -Termenul-limită de 
depunere a ofertelor este data 
de 10.04.2017, ora 16.30, la 
registratura Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. -Data primirii 
solicitări de clarificări: 
05.04.2017. -Deschiderea şi 
evaluarea ofertelor va avea loc 
în data de 11.04.2017, ora 
11.00, la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. -Valabili-

ANUNȚURI

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Colectare Executrare Silită - Persoane Fizice. Nr dosar executare: 1821208035301/ 

09.12.2013. Emis în: 28.03.2017. Afișat în: 29.03.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, facem cunoscut că în ziua de 20.042017, ora 

10.00, în AJFP Argeș,  Pitești, bd. Republicii, nr. 118, corp B , et. 4, cam. 3 se vor vinde la licitație, 

active aparținând debitorului Dina Marin din Pitești, str. Liviu Rebreanu, nr. 2,bl. N2, sc. C, ap. 10, după 

cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan în suprafață de 406 mp situat în 

Ștefănești, sat Valea Mare, carte funciară 84578, 28 800 lei; Construcție locuință în suprafață de 37 

mp, situată în Ștefănești, sat Valea Mare, punct Acasă, carte funciară 84578, 77 200 lei. Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor respective sunt 

cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 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 RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar 

DGRFP Ploiești - AJFP 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 

persoana 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. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Menționăm că bunurile sunt libere de sarcini. Împotriva prezentului înscris, cei 

interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală. Relații 

suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, Piteși, bd. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 2, tel 

0248.211.511, int. 3342.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 

113/24.07.2017. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice - Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 

Aurel Vlaicu nr.22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax 

0244.593906, organizează în ziua de 11.04.2017, orele 12.00, 

licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului - 

Cadru privind: “Cedarea dreptului de folosință (închiriere) a trei 

spații în suprafață de 1 mp fiecare, pentru instalarea a trei 

automate pentru băuturi calde și reci”, după cum urmează : 1 mp 

la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu; 1 mp la 

S.F.O. Bolintin Vale; 1 mp la S.F.O. Mihăilești. Durata acordului 

cadru : 4 ani. Detaliile privind licitația publică cu strigare se găsesc 

la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/201703241 

03433_acord%20cadru%20nr.%204598.pdf
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tatea ofertelor: 90 zile de la 
data depunerii. -Limba de 
redactare a ofertei- Română. 
-Comunicarea rezultatului 
licitaţiei- în termen de 3 zile 
lucrătoare de la stabilirea 
ofertei câştigătoare. -Înche-
ierea contractului de aren-
dare- în termen de 7 zile 
lucrătoare de la data la care 
arendatorul a informat ofer-
tantul despre acceptarea 
ofertei sale. -Informaţii supli-
mentare la numărul de 
telefon: 0243.230.201, int.244, 
fax: 0243.233.000, Comparti-
ment patrimoniu public şi 
privat, persoană de contact: 
consilier Şelaru Gheorghe. 

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de prega-
tire profesionala, seria AMMI 
nr. 6213/09.08.2008, emis pe 
numele Arnautu Constantin. 
Il declar nul.

l Pierdut legitimatie acces 
Metro pe numele Fota Ion 
pentru SC World Best Advi-
sing Srl. Declar nula. 

l Mi-am pierdut legitimatia si 
carnetul de student din cadrul 
Universitatii Bucuresti, pe 

numele Mihai Laurentiu 
Costin in metrou la statia 
"Gara de Nord". telefon: 
0769374347.

l Pierdut carnet student 
Facultatea Matematică Infor-
matică, Universitatea Bucu-
reşti, pe numele Ştefan 
Marcela. Declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
25.09.1978, pe numele Suicu 
Paraschiva. Declar nul.

l Pierdut Proces verbal anexa 
Contract construire nr. 
2780/1974, pe numele Stefan 
Florica Nicoleta Liuba Mara. 
Declar nul.

l Pierdut Chitanţă achitare 
integrală, Sandulescu Marsel. 
Declar nulă.

l Adeverinţă achitare radiere 
ipotecă, pe numele Preda 
Oprea. Declar nulă.

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală, pe numele Maruntu 
Maria. Declar nulă.

l Declar pierdute Certificatul 
de înregistrare, Certificatul 
Constatator pentru sediul 

social din Bucureşti, Sector 3, 
Calea Dudeşti, nr.188, Camera 
1, Bl.B, Et.1, Ap.3, şi Certifi-
catul constatator pentru terţi, 
toate trei aparţinând TC Real 
Estate Development&Mana-
gement SRL, cu sediul social 
în Bucureşti, Sector 3, Calea 
Dudeşti, nr.188, Camera 1, 
B l . B ,  E t . 1 ,  A p . 3 , 
J 4 0 / 4 0 5 6 / 2 0 0 5 ,  C U I : 
17307140. Le declarăm nule.

l Lawal Proprietati SRL, cu 
sediul în România, Bucureşti, 
Sectorul 5, Intrarea Vasile Păun, 
Nr.1, Etaj 3, Ap.3, identificată 
c u  J 4 0 / 1 3 0 1 5 / 2 0 0 6 , 
CUI:18929036, declară pierdut 
Certificatul de înregistrare seria 
B 2728206, emis de ORC Bucu-
reşti pe data de 19.03.2013 şi 
eliberat la data 20.03.2013. 
Actul se declară nul.

l Pierdut Atestat transport 
marfă şi card tahograf eliberate 
de ARR Dolj pe numele Dumi-
trescu Vasile. Se declară  nule.

l Pierdut proces –verbal nr. 
4325 din 01.04.1992 (predare 
–primire a locuinţei între 
I.C.R.A.L. Vitan şi Petre 
Camelia şi Petre Lucian 
Tudor). Îl declar nul.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. SC STAŢIUNEA IZVOARE SA -în faliment, prin lichidatorul judiciar PARETO GRUP IPURL desemnat 
de Tribunalul Maramureş în dosar nr. 5323/100/2011, vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri din averea debitorului: 

I.Bunuri care se vând în bloc:
Activul A: Complexul Poiana Soarelui
a)Teren în suprafaţă de 24.065mp situat în sat Mara, com. Desești, jud. Maramureș înscris în CF 50042 Desești, nr. topo 1603/15, 
1603/16, 1603/17, 1603/18, 1603/19, 1603/20, 1063/21, 1603/22 și 1603/24;
b)Construcţii edificate pe teren, constând din:
-Clădire Hotel Igniș având suprafaţa construită desfășurată de 979mp și regim de înălţime P+2E, compus din 20 camere duble și 4 
apartamente;
-Clădire Hotel Merișor având  suprafaţa construită desfășurată de 933mp și regim de înălţime P+2E, compus din 35 camere duble;
-Clădire Hotel Afiniș având suprafaţa construită desfășurată de 947mp și regim de înăţime P+2E, în curs de amenajare;
-Clădire Restaurant Poiana Soarelui având regim de înălţime D+P, capacitatea de 180 locuri și suprafaţa construită desfășurată de 1.333mp 
(din care subsol 487mp) cu următoarea compartimentare: două săli de servire, bar, bucătărie, birou, spălătorie, magazii, depozite, grupuri 
sanitare şi o sală de conferinţe având capacitatea de 100 locuri și suprafaţa construită desfășurată de 88mp.
-Construcţie ciupercă din lemn tip terasă acoperită, având suprafaţa construită desfăşurată de 50mp;
-Clădire centrală termică având suprafaţa construită desfăşurată de 156mp;
-Depozit de materiale cu structură din stâlpi și grinzi din beton armat având suprafaţa  construită desfăşurată de 175mp;
-Șopron cu structură din lemn având suprafaţa construită desfăşurată de 148mp;
-Grajd (anexe gospodărești) având suprafaţa construită desfăşurată de 360mp;
Proprietatea imobiliară este racordată la reţeaua de energie electrică şi beneficiază de: iluminat perimetral, aducţiune de apă, canalizare, 
împrejmuire, amenajare parc de aventură (tip „jungle-park”).
Activul B: Pârtia de schi Cora
a)Teren în suprafaţă de 28.000mp situat în sat Mara, com. Desești, jud. Maramureș, înscris în CF 50040 Desești, nr. topo 1603/41;
b)Pârtia de schi Cora amenajată pe teren și având următoarele caracteristici: lungime 751m cu diferenţă de nivel de 127m, grad de difi-
cultate ușoară și medie. Pârtia este dotată cu instalaţie teleschi cu dispozitiv de tractare bipost fix având o capacitate de 1200 persoane/
oră și cu instalaţie de tubing.
Activul C.1: Bunuri mobile care afectează funcţionalitatea activelor A şi B, de genul: bazine, boiler, cazan, ţevi, mobilier şi altele.
Activul D: Obiecte de inventar
Bunurile cuprinse în acest activ reprezintă bunuri specifice activităţii de alimentaţie publică:mese, scaune, rafturi, veselă şi altele.
Preţul total de pornire al licitaţiei pentru toate bunurile care se vând în bloc (bunurile de la pct. I, respectiv toate bunurile cuprinse în 
activele A, B, C.1 şi D) este de  8.660.369,25 lei. Preţul nu include  TVA.
Participanţii la licitaţie vor achita în contul de lichidare al debitorului până în  ziua licitaţiei o garanţie de 4% din preţul de pornire al licitaţiei. 
Garanţia de participare se consideră achitată doar în cazul în care suma aferentă va fi efectiv încasată în contul de lichidare al debitorului 
până la ora de începere a licitaţiei. Pentru bunurile care se vând în bloc (toate bunurile cuprinse în activele A, B, C.1 şi D), participarea la 
licitaţie este condiţionată de achiziţionarea Caietului de sarcini, care se va cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar contra sumei de 1.200 
lei+TVA până cel târziu la data de 03.04.2017, ora limită 16.00. Licitaţia pentru bunurile care se vând în bloc va avea loc la data de 
04.04.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd.Bucureşti nr.25, etaj 1, jud.Maramureş. Persoanele interesate pot 
solicita informaţii la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimentare se pot obţine şi la numerele de telefon: 0754.055.332, 
0362.802.750 .

II. Bunuri care se vând bun cu bun:
Activul C.2:Bunuri mobile, de genul snowmobil, maşină de spălat cu presiune, aparate birotică şi altele. Listele complete cuprinzând aceste 
bunuri precum şi preţul fiecărui bun pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar. Preţul total de pornire al licitaţiei pentru toate bunurile 
cuprinse în activul C.2 este de  22.395 lei. Preţul nu include  TVA. Participanţii la licitaţie vor achita în contul de lichidare al debitorului până 
în  ziua licitaţiei o garanţie de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Activul E: Stocuri
Bunurile cuprinse în acest activ reprezintă stocuri de mărfuri alimentare, băuturi alcoolice tari și băuturi slab alcoolizate.
Preţul total de pornire al licitaţiei pentru  toate bunurile cuprinse în activul E este de 9.297  lei. Preţul nu include  TVA. Listele complete 
cuprinzând aceste bunuri precum şi preţul fiecărui bun pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar. 
Participanţii la licitaţie vor achita în contul de lichidare al debitorului până în  ziua licitaţiei o garanţie de 5% din preţul de pornire al licitaţiei. 
Licitaţia pentru bunurile care se vând bun cu bun va avea loc la data de 05.04.2017, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare 
, Bd.Bucureşti nr.25, etaj 1, jud.Maramureş. Persoanele interesate pot solicita informaţii la sediul lichidatorului judiciar. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine şi la numerele de telefon: 0754.055.332, 0362.802.750. 

Lichidator judiciar PARETO GRUP IPURL, 
Asoc. Coord. Iancu Liana Gabriela

publicitate


