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OFERTE SERVICIU
l  M a r i c o n  I n s t a l a ţ i i 
angajăm şofer autoutilitară 
3,5 tone. Informaţii la telefoa-
nele:  0726.274.266 sau 
021.351.51.86.

l Penitenciarul Bacău scoate 
la concurs 4 posturi vacante 
de agent operativ (2 femei, 2 
bărbaţi), 1 post de instalator, 1 
post de gospodar. Dosarele de 
înscriere se depun la Peniten-
ciarul Bacău până la data de 
21 aprilie 2017, inclusiv, ora 
15.00. Taxa de participare la 
concurs este de 85RON şi se 
plăteşte la Penitenciarul 
Bacău. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la struc-
tura de resurse umane a 
Penitenciarului Bacău. 

l Conform Hotărârii Guver-
nului nr.286/2011, Unitatea 
Militară 01871 din Ministerul 
Apărării Naţionale, cu sediul 
în strada Nicolae Bălcescu, 
nr.17, Deveselu, judeţul Olt, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual de 
execuţie: referent de speciali-
tate gradul III- translator 
limba engleză/studii superi-
oare, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de minim 6 
luni, astfel: -24.04.2017, ora 
1 0 . 0 0  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-28.04.2017, ora 10.00 -inter-
viul; -data-limită de depunere 
a dosarelor -14.04.2017, ora 
16.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se 
vor face la sediul UM 01871 
Deveselu, strada Nicolae 
Bălcescu, nr.17, Deveselu, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0249.515.736. 

l Grădiniţa cu  Program 
Prelungit. Ysakiny Lugoj 
anunţa organizarea concur-
sului pentru  ocuparea  pe 
perioadă determinată a 

2 posturi didactice vacante 
de EDUCATOARE/INSTI-
TUTOR PENTRU ÎNVĂŢĂ-
MÂNTUL PREŞCOLAR/
P R O F E S O R  P E N T R U 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREŞCOLAR (ÎN LIMBA 
ROMANĂ).  Dosarele se 
depun la sediul grădiniței, str. 
Ep. Dr. I. Bălan nr. 39 
L u g o j ,     î n  p e r i -
o a d a   0 5 . 0 4 . 2 0 1 7   – 
06.04.2017  între orele 9,00 
-16,00. Detalii la telefon 
0730980141 .  Inspecț ia 
specială la clasă se va desfă-
şura în perioada 24.04.-
27.04.2017 iar proba scrisă în 
data de 04.05.2017. 

l Pentru încadrarea ca func-
ţionar public cu statut special, 
Penitenciarul Giurgiu cu 
sediul în mun. Giurgiu şos. 
Bălănoaiei, nr.12A, jud. 
Giurgiu, scoate la concurs 
următoarele posturi: -2 
posturi agent tehnic (condu-
cător auto); -1 post agent 
(magaziner); -1 post agent 
administrativ (financiar-con-
tabil); -1 post agent adminis-
trativ (responsabil logistică 
-GAZ). Dosarele de înscriere 
se depun la Penitenciarul 
Giurgiu -Biroul resurse 
umane în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ. Taxa 
de participare la concurs este 
de 85 lei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
structura de resurse umane 
din Penitenciarul Giurgiu şi 
pe site-ul Penitenciarului 
Giurgiu (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-giurgiu/
cariera). 

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Vâlcea, cu sediul în Râmnicu 
Vâlcea, Str. Dacia, nr. 8, Bl. 
Transcozia, Sc. B, scoate la 
c o n c u r s ,  î n  d a t a  d e 
03.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-

lier, grad profesional asistent 
- Punct de lucru Lăpuşata – 
Agenţia Locală Horezu; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point; 
Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşu-
rare a concursului: 03.05.2017 
– ora 10:00 – proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Vâlcea.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi, cu sediul în Călă-
raşi, str. 13 Decembrie, nr. 12, 
scoate la concurs, în data de 
19.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post temporar 
vacant: Consilier, grad profe-
sional superior - Comparti-
ment Formare Profesională; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate 

de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 19.04.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrie-
rile se fac în termen de 8 zile 
de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Călăraşi.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, Str. George Coşbuc, nr. 
2, scoate la concurs, în data 
de 03.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional  
superior - Agenţia Locală 
Turda; Condiţii specifice de 
participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Power Point ,  navigare 
internet; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
03.05.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Cluj.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, Str. George Coşbuc, nr. 
2, scoate la concurs, în data 
de 03.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: 

Consilier, grad profesional 
superior - Birou Relaţii cu 
angajatorii şi economie 
socială; Condiţii specifice de 
participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Power Point ,  navigare 
internet; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
03.05.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă. Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Cluj.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Dolj, cu sediul în Craiova, Str. 
Eugeniu Carada, nr. 13A, 
Jud. Dolj, scoate la concurs, 
în data de 08.05.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profe-
sional  debutant - Punct de 
lucru Segarcea – Agenţia 
Locală Craiova; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă;  Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Power Point ,  navigare 
internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate 

de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 08.05.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Dolj.

l Centrul Naţional de 
Formare Profesională a 
Personalului Propriu, cu 
sediul  în  Râşnov,  Str. 
Câmpului, nr. 1, scoate la 
c o n c u r s ,  î n  d a t a  d e 
03.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-
lier, grad profesional  superior 
- Compartiment Formare 
Profesională; Condiţii speci-
f ice  de  part ic ipare  la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Power Point ,  navigare 
internet; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
03.05.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă.  Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul CNFPPP.

l Centrul Naţional de 
Formare Profesională a 
Personalului Propriu, cu 
sediul  în  Râşnov,  Str. 
Câmpului, nr. 1, scoate la 
c o n c u r s ,  î n  d a t a  d e 
08.05.2017, ora 10:00 (proba 

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.

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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scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant:  
Consilier juridic,  grad profe-
sional asistent - Comparti-
ment Formare Profesională; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiinţe: ştiinţe juri-
dice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Power Point ,  navigare 
internet; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 
08.05.2017 – ora 10:00 – 
proba scrisă.  Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul CNFPPP.

l Primăria Oraşului Tăşnad, 
judeţul Satu Mare, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea pe perioadă nede-
terminată a  urmatoarei 
funcţii  contractuale de 
execuție vacante, 1 post 
casier- treapta IA- din cadrul  
Serviciului financiar contabil. 
Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau 
temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, 
conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 
din 23 martie 2011, cu modifi-
cările şi completările ulteri-
oare: Condiţiile specifice 
necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării 

funcţiei contractuale: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în 
muncă- minimum 6 ani, din 
care minimum 3 ani în 
funcţia de casier sau gesti-
onar, -cunoştinţe operare pe 
calculator (Microsoft Word, 
Excel). Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: 18 aprilie 2017: 
termenul limită pentru depu-
n e r e a  d o s a r e l o r ;  2 4 
aprilie 2017: ora 10.00: proba 
practică (probă eliminatorie); 
25 aprilie  2017: ora 11.00 
proba scrisă. Proba interviu 
care se v-a comunica ulterior 
(o dată cu comunicarea rezul-
tatelor de la proba scrisă). 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării 
prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial partea a III-a. 
Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile 
accesând  pagina oficială. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei oraş 
Tăşnad, str.Lăcrămioarelor, 
nr.35. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe site-
ul: www.primariatasnad.ro, 
tel.0261.825.860.

l Municipiul Sighişoara, 
judeţul Mureş, organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea următoarei funcții 
publice de conducere vacantă: 
1. Un post Director executiv 
– Direcția Patrimoniu: 
Condiții de participare sunt: 
- studii universitare de licenţă 
abso lv i t e  cu  d ip lomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echi-
valentă: Științe administra-
tive (Administrație publică) / 
Științe economice / Științe 
inginereşti ;  -  studii  de 
masterat sau postuniversitare 

absolvite în domeniul admi-
nistraţiei publice, mana-ge-
ment ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, în condiţiile 
legii; - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 
minimum 3 ani să fie numiţi 
într-o funcţie publică din 
clasa I; - să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune 
discipl inară neradiată. 
Concursul se organizează la 
sediul Municipiului Sighi-
şoara, Str. Muzeului nr. 7, 
judeţ Mureş, astfel: - proba 
scrisă: 02.05.2017, ora 10,00; 
-  interviul se va sustine cu 
respectarea prevederilor art. 
56 alin (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008, 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcționarilor 
publici, cu modifiările şi 
completările ulterioare. Data 
până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României–
partea a III-a. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată prin 
H.G. nr. 1173/2008. Biblio-
grafia se afişează la sediul 
Municipiului Sighişoara şi pe 
site-ul Municipiului Sighi-
şoara www.sighisoara.org.ro. 
Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Munici-
piului Sighişoara sau la 
telefon: 0265-771280.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcții publice 
de execuție vacante după 
cum urmează: 1. Un post de 
consilier, clasa I, gradul debu-
tant, la Serviciul de Monitori-

zare şi Management de Caz 
pentru Copii în Asistență 
Maternală şi Asistenți Mater-
nali Profesionişti; 2. Un post 
de consilier, clasa I, gradul 
asistent, la Serviciul de Moni-
torizare şi Management de 
Caz pentru Copii în Asistență 
Maternală şi Asistenți Mater-
nali Profesionişti; 3. Un post 
de consilier, clasa I, gradul 
principal, la Serviciul de 
Monitorizare şi Management 
de Caz pentru Copii în Asis-
tență Maternală şi Asistenți 
Maternali Profesionişti; 4. Un 
post de consilier juridic, clasa 
I, gradul superior, la Compar-
timentul Juridic - Contencios; 
5. Un post de consilier ,  clasa 
I, gradul superior, la Serviciul 
de Monitorizare şi Manage-
ment de Caz pentru Servicii 
de Tip Rezidențial şi de Zi; 6. 
Un post de consilier, clasa I, 
gradul superior, la Serviciul 
de Monitorizare şi Manage-
ment de Caz pentru Copii în 
Asistență Maternală şi Asis-
tenți Maternali Profesionişti 
– Biroul Zonal Bârlad; 7. Un 
post de referent, clasa III, 
gradul superior, la Serviciul 
Financiar Contabilitate; 8. 
Un post de consilier, clasa I, 
gradul asistent, la Serviciul 
Financiar Contabilitate; 9. 
Un post de consilier, clasa I, 
gradul principal, la Serviciul 
de Evaluare Inițială, Monito-
rizare, Analiză, Statistică şi 
Incluziune Socială; 10. Un 
post de consilier, clasa I, 
gradul principal, la Biroul 
Zonal Huşi – Asistență 
Maternală; Concursul se 
organizează la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Vaslui, 
la data de 03 mai 2017, ora 
10:00 - proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la 
sediul  Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui. Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din H.G. 
nr. 611/2008. Condițiile de 
participare la concurs şi bibli-
ografia se afişează pe site-ul şi 
la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui. 
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Vaslui şi 
la nr. de telefon: 0235/315138.

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

CITAȚII  
l Se  c i t ează  Onofre i 
Adrian  Ioan,  pârât, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în 
Eforie Nord, Constanţa, la 
Judecătoria Câmpulung în 
Dosarul nr 4345/205/2016, 
termen 19.04. 2017.

l Moraru Sebastian Florin cu 
domiciliul in loc. Breaza, str. 
23 August, nr. 151, jud. 
Prahova, este chemat la Jude-
catoria Campina, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 14, in 
dosarul nr. 7620/204/2016, in 
ziua de 03.04.2017, in calitate 
de parat, in proces cu S. Elec-
trica Furnizare Sa - Agentia 
Ploiesti in calitate de recla-
manta pentru Fond - cerere 
de valoare redusa. In caz de 
neprezentare a partilor, se va 
putea trimite un inscris, jude-
cata urmand a se face in 
lipsa.

l În conformitate cu dispozi-
ţiile art. 117, alin.2, Cpr.civ., 
vă rugăm să asiguraţi publi-
carea în ziarul dumnea-
voastră a textului care 
urmează: Citaţie emisă la 
d a t a  d e  2 2 . 0 3 . 2 0 1 7 . 
Pârâtul Andreiescu Dan, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Sânmihaiu Român, nr. 43C, 
jud. Timiş, în prezent cu 
domiciliul necunoscut, este 
chemat la Judecătoria Timi-
şoara, cu sediul în Timişoara, 
str. Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2/A, 
în dosarul nr. 27120/325/2016, 
pentru termenul de judecată 
din data de 02.05.2017, ora 
11.00, sala 327, Completul 13, 

î n  p r o c e s  c u  r e c l a -
manta Andreiescu Veronica, 
pentru divorţ. Precizăm că 
publicarea se face la solici-
tarea şi pe cheltuiala părţilor. 

l Pîslariu Ioan este citat în 
data de 26.04.2017, la Judecă-
toria Iaşi, ora 9.00, complet C 
3 8  î n  D o s a r  n r . 
42875/245/2016 pentru divorț 
cu Pîslariu Carmen –Mihaela.

l Pârâtul intimat Freund 
Siegfried Josef este chemat la 
Tribunalul Braşov în data de 
11.04.2017, ora 09.00, sala T1, 
în apel civil din dosarul nr. 
2699/197/2013, cu menţiunea 
pentru interogatoriu, având 
ca obiect procesul de succe-
siune şi ieşire din diviziune, 
intentat de reclamantul 
Capaţână Alexandru Aurel.

DIVERSE  
l S.C. Orion SRL, cu sediul 
in comuna Cornu, Str. Gradi-
nitei nr. 336, jud. Prahova, 
C.U.I. RO 1301524, inregis-
trata la Registrul Comertului 
din judetul Prahova sub nr. 
J29/1049/1991, intentioneaza 
sa vanda pachetul majoritar 
de actiuni pe care il detine la 
S.C. Turnatoria Centrala 
Orion S.A. cu sediul in 
Campina, str. Ec. Teodoroiu, 
nr. 29, judet Prahova, inma-
triculata la Registrul Comer-
tului din judetul Prahova sub 
nr. J29/113/1991, C.U.I. RO 
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3195284, pachet reprezen-
tand 69,9899% din capitalul 
social, respectiv 1 015 950 
actiuni. Societatea este listata 
pe sistemul alternativ de tran-
zactionare administrat de 
Sibex Sibiu Stock Exchange 
S.A., simbol actiuni TCCP. 
Termenii si conditiile vanzarii 
le puteti obtine la sediul S.C. 
Turnatoria Centrala Orion 
S.A. Campina. Persoana de 
contact: d-na Vasiliu Stefana 
– tel: 0722 660300.

l Savulescu Cornel  anuntă 
elaborarea primei versiuni a 
planului/ programului P.U.Z. 
Construire locuinte indivi-
duale in regim de inaltime 
D+P+M sau P+1E+M, şi 
declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. Construire 
locuinte individuale in regim 
de inaltime D+P+M sau 
P+1E+M, str. C. Branco-
veanu nr. 129, zilnic între 
arele 8,30 -12. Comentariile şi 
sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Arad, 
Splaiul Muresului FN, jud. 
Arad, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ulti-
mului anunt.

l RNP Romsilva -Adminis-
trația Parcului Natural 
Apuseni RA, în calitate de 
titular, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării 
etapei de încadrare, conform 
HG nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu 
pentru „Planul de manage-
ment al Parcului Natural 

Apuseni şi al siturilor Natura 
2000: ROSCI0002 Apuseni, 
ROSCI0016 Buteasa şi 
R O S P A 0 0 8 1  M u n ţ i i 
Apuseni-Vlădeasa”. Planul 
poate fi consultat la sediul 
RNP Romsilva -Adminis-
trația Parcului Natural 
Apuseni RA, din comuna 
Rieni, localitatea Sudrigiu, 
nr.136, județul Bihor, în zilele 
de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, şi vineri, între orele 
8 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  d i n  d a t a 
30.03.2017. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, 
comentarii şi sugestii până la 
data de 18.04.2017, la APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99, blocul 9B, cod: 400609, 
t e l . 0 2 6 4 . 4 1 0 . 7 2 2 ,  f a x : 
0264.412.914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliu de Administratie 
al S.C.Constructii Complexe 
B u z a u  S A ,  c o n v o a c a : 
Adunarea Generala Ordinara 
a Actionarilor la data de 09 
mai 2017 ora 10.00 ,la sediul 
societatii din Buzau bd.1 
decembrie 1918 nr. 1bis, 
pentru toti actionarii inregis-
trati in registrul actionarilor 
la data de 24.04.2017 cu 
urmatoarea ordine de zi: 1.
Revocarea membrilor C.A. 
(solicitarea de un membru 
semnificativ –Condor TCM 
Sinaia  SA-32 ,79% din 
actiuni).2 Alegerea unui nou 
C.A. lista cuprinzand infor-
matii cu privire la numele 
localitatea de domiciliu si 
calificarea profesionala de 
persoanele propuse pentru 

functia de administrator se 
afla la dispozitia actionarilor 
la sediul societatii putand fii 
consultata si completata pana 
la data de 24.04.2017. 3.
Desfintarea comisie de 
cenzori(solicitare facuta de 
un actionar semnificativ). 4.
Alegerea unui auditor extern. 
5 . A p r o b a r e a  d a t e i  d e 
30.05.2017 ca data de inregis-
trare in conformitate cu 
art.238 Leg.297/2004, privind 
piata de capital si exdate 
29.05.2017.La adunarea gene-
rala sunt indreptatiti sa parti-
cipe si isi exercita dreptul de 
vot numai actionarii inregis-
trati in Registrul Actionailor 
societatii la dat de 24.04.2017 
conform prevederilor legale, 
personal, prin reprezentanti 
legali sau prin reprezentanti 
mandatat i  cu  procura 
speciala .Dupa completare 
formularul  de procura 
speciala va fi semnat ,iar un 
exemplar  d in  procura 
speciala va fi depus la sediul 
societatii pana la data de 
28.04.2017.Unul sau mai 
multi actionari reprezentand 
individual sau impreuna cel 
putin 5% din capitalul social 
inregistrati la data de  refe-
rinta, au dreptul de a into-
duce puncte pe ordinea de zi 
a adunarii  generale cu 
conditia ca fiecare punct sa 
fie insotit de o justificare sau 
de un proiect de hotrare 
popus spre adoptare de 
adunarea generala. Actionarii 
au dreptul de a prezenta si 
proiecte de hotarari pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fii incluse pe ordinea 
de zi a adunarii.Propunerile 
actionarilor privind introdu-
cerea de puncte noi sau 
proiectele de hotarari se vor 
inainta in scris societatii, 
depuse personal sau trans-
mise prin orice forma de 

curierat, insotite de copia 
actului de identitate al actio-
narului (CI/certificat de inre-
gistrare in cazul persoanelor 
juridice), plicul avand menti-
unea “pentru ADUNARE 
GENERALA ORDINARA a 
ACTIONARILOR din data 
de 09 mai 2017, pana in data 
de 28.04 2017, inclusiv. 
Deasemeni, actionarii au 
dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe 
ordinea de zi, urmand sa 
primeasca raspunsul in scris. 
Intrebarile vor fi depuse sau 
expediate la sediul societatii 
astfel sa fie inregistrare in 
registratura societatii pana 
cel tarziu 28.04 2017, in plic 
inchis cu mentiunea scrisa 
c l a r  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACTIONA-
RILOR din data de 09 MAI 
2017. Documentele si materi-
alele informative referitoare 
la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunarii gene-
rale proiectele de hotarari 
precum si formularele de 
procura speciala pot fi obti-
nute de la sediul societatii din 
buzau incepand cu data de 
08.04 2017 sau website:h-
ttps://www.scccbuzau.ro. In 
cazul neindeplinirii cvoru-
mului necesar desfasurarii 
Adunarii Generale Ordinare 
la prima convocare, a doua 
A d u n a r e  G e n e r a l a  s e 
convoaca pentru 10 mai 2017, 
ora 10.00 in acelasi loc.Infor-
matii suplimentare la sediul 
societatii comerciale la  
t e l .  0741 .091 .227 ,  fax 
0238/416.720.

l Consiliul de Administratie 
al S.C.Constructii Complexe 
B u z a u  S A ,  c o n v o a c a : 
Adunarea Generala Extraor-
dinara  a Actionarilor la data 
de 09 mai 2017 ora 11.00, la 

sediul societatii din Buzau, 
bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1bis, 
pentru toti actionarii inregis-
trati in registrul actionarilor 
la data de 24.04.2017 cu 
urmatoarea ordine de zi: 1 
Participarea la constituirea 
unei noi societati comerciale 
pe actiuni cu un capital social 
format din aportul societa-
tilor Constructii Feroviare 
Galati SA cu sediul in muni-
cipiul Galati str. Egalitati, Nr. 
2 ,  J u d .  G a l a t i , 
J17/1884/1991,RO 1641933 si 
Constructii Complexe Buzau 
SA cu sediul municipiul 
Buzau, Bd.1 Decembrie 
1918,nr.1bis, judetul Buzau, 
J10/87/2000,RO 12714933, 
avand ca obiect principal de 
act iv i tate  “Lucrar i  de 
constructie a cladirilor rezi-
dentiale si nerezidentia-
le”COD CAEN 4120”. 
Aportul societatii Constructii 
Complexe Buzau SA va fi in 
numerar din surse proprii,in 

suma de 2.250.000 lei, (punct 
solicitat de un actionar 
semnificativ –Condor TCM 
Sinaia  SA -32 ,79%din 
actiuni). 2. Modificare actului 
cons t i tu t iv  dupa  cum 
urmeaza: art. 10 paragraful 2 
se va elimina;la art. 13 alin. 2 
linia 1:”de cenzori”se inclocu-
ieste cu” de auditor”la linia 3 
“cenzor”se inlocuieste cu 
“auditor extern”la linia 4 “a 
cenzorilor “se inlocuieste cu 
“a auditorului extern”; la art. 
15 alin. 6 “cenzorilor “se inlo-
cuieste cu “auditorul extern”; 
art. 18 se inlocuieste in totali-
tate cu urmatorul text “Gesti-
unea societatii este controlata 
de actionari si auditorul 
extern ales de Adunarea 
Generala a  Actionarilor”.3. 
Aprobarea datei de 30.05 
2017 ca data de inregistrare 
in conformitate cu art. 238 
Leg. 297/2004 ,privind piata 
de capital si exdate 29.05 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB: 

13083/28.03.2017. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 

republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe dată de 12.04.2017, 

orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 

502B, licitație publică deschisă în vederea vânzării următoarelor 

bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. 

Apartament cu două camere și dependințe, în suprafață utilă de 

44,59 mp, suprafață utilă balcon 4,15 mp, cotă parte indiviză 

4,7% din părți comune blocului și suprafață teren indiviz 18 mp în 

folosință, situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, 

ap. 16, județul Prahova, intabulat, preț pornire - 95.000 lei. Pasul 

de licitație este de 1.000 lei; 2. Teren extravilan, în suprafață de 

600 mp, categoria de folosință pădure, situat în comuna Secăria, 

jud. Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 PD, intabulat, preț pornire 

- 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. Persoanele interesate 

pot depune dosarul de participare la licitație până pe data de 

10.04.2017, orele 16.00, la registratura Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Prahova, din localitatea Ploiești, str. Aurel 

Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie să conțină următoarele docu-

mente: a). cererea de înscriere la licitație; b). dovada plății 

garanției de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire 

al licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la 

Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936; c). împu-

ternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, în original; d). 

pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 

certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română și legalizat; f). pentru per-

soanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru 

persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de 

identitate, după caz; h). dovada emisă de creditorii fiscali că nu 

are obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul local. 

Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon 

0244.407.710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova, din 

Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment 

Valorificare Bunuri.

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 Dialog Total Progresiv SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]: BB furgon marca 

Mercedes Benz 903,6 KA Sprinter 313, CDI, serie șasiu 

WDB9036631R218675, an fabricație 2000, AG-74-DTP, 19.821 

lei; BB furgon marca Mercedes Benz 903,6 KA Sprinter 313, CDI, 

serie șasiu WDB9036631R406425, an fabricație 2002, AG-22-

ALO, 10.136 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 îna-

inte 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 Trezo-

reria 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 11.04.2017, ora 11.00, la sediul Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 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, camera 5, tel. 

0248.211.511/ 3252.
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2017 .La adunarea generala 
sunt indreptatiti sa participe 
si isi exercita dreptul de vot 
numai actionarii inregistrati 
in registru actionarilor socie-
tatii la data de 24.04 2017, 
conform prevederilor legale, 
personal prin reprez legali 
sau prin reprezentanti 
mandatat i  cu  procura 
speciala. Dupa completare 
formularul  de procura 
speciala va fi semnat iar un 
exemplar  d in  procura 
speciala va fi depus la sediul 
societatii pana la dat de 28.04 
2017. Unul sau mai multi 
actionari reprezentand indivi-
dual sau impreuna cel putin 
5% din capitalul social inre-
gistrati la data de referinta au 
dreptul de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunarii 
generale cu conditia ca fiecare 
punct sa fie insotit de o justifi-
care sau de un proiect de 
hotarare propus spre adop-
tare de adunarea generala.
Actionarii au dreptul de a 
prezenta si proiecte de hota-
rari pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunarii .
Propunerile actionarilor 
privind introducerea de 
puncte noi sau proiectele de 
hotarari se vor inainta in scris 
societatii depuse personal sau 
transmise prin orice forma de 
curierat insotite de copia 

actului de identitate a actio-
narului (CI/certificat de inre-
gistrare in cazul persoanelor 
juridice)plicul avand menti-
unea “pentru ADUNAREA 
GENERALA EXTRAORDI-
NARA  a ACTIONARILOR 
din data de 09 MAI 2017  
pana in data de 28.04 2017, 
inclusiv. Deasemeni, actio-
narii au dreptul sa adreseze 
intrebari privind punctele de 
pe ordinea de zi, urmand sa 
primeasca raspunsul in scris. 
Intrebarile vor fi depuse sau 
expediate la sediul societatii 
astfel sa fie inregistrare in 
registratura societatii pana 
cel tarziu 28.04 2017, in plic 
inchis cu mentiunea scrisa 
c l a r  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A 
ACTIONARILOR din data 
de 09 MAI 2017. Documen-
tele si materialele informative 
referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a 
adunarii generale proiectele 
de hotarari precum si formu-
larele de procura speciala pot 
fi obtinute de la sediul socie-
tatii din Buzau incepand cu 
data de 08.04 2017 sau 
w e b s i t e :  h t t p s : / / w w w.
scccbuzau.ro.In cazul neinde-
plinirii cvorumului necesar 
desfasurarii Adunarii Gene-
rale Extraordinare la prima 
convocare, a doua Adunare 

Generala se convoaca pentru 
10 mai 2017, ora 11.00 in 
acelasi loc. Informatii supli-
mentare la sediul societatii 
c o m e r c i a l e  l a  t e l . 
0 7 4 1 . 0 9 1 . 2 2 7 ,  f a x 
0238/416.720.

LICITAȚII  
l Spi ta lu l  Munic ipa l 
Campulung Moldovenesc 
inchiriaza, prin licitatie 
publica un spatiu cu supra-
fata de 16 mp, cu numarul 
114 , din CF 32528-C1-U27, 
situat in perimetrul Ambula-
toriului de Specialitate  
Campulung Moldovenesc –
Policlinica, cu destinatia  
cabinet medical pediatrie – 
conform adresei Consiliului 
Local nr. 24048/29.11.2016, 
pentru o perioada de 2 ani.  
Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Spitalului 
Munic ipal  Campulung 
M o l d o v e n e s c ,  j u d e t u l 
Suceava, din str. Sirenei, nr. 
25, telefon 0230/312023.

l Continvest Insolventa 
SPRL organizeaza licitatie 
publica cu strigare in vederea 
vanzarii in conformitate cu 
prevederile Legii 85/2006, a 
urmatoarelor active aparti-
nand CET SA: Sediu adminis-
trativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. 

Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 
880.600 lei. Se pot vinde si 
birouri separate cu cota indi-
viza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou 
incepand de la 43.915 lei; 
Activul Cazan de Apa Fier-
binte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul 
de 777.441 lei; Mijloace de 
transport: Autoutilitara 10215 
FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la 
pretul de 1.540 lei; Mijloace 
fixe si obiecte inventor compus 
din: Aparate de masura, elec-
trice si electronice, la pretul de 
5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei; 
Mobilier la pretul de 11.244 lei; 
Diverse bunuri la pretul de 
460 lei; Stoc de magazie, la 
pretul de 155.209 lei; Listele 
complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile 
nu contin TVA. Licitatiile se 
organizeaza in datele de  
06.04.2017, 13.04.2017, 
20.04.2017, 27.04.2017, ora 
11.00. Alte informatii: Licita-
tiile se organizeaza la biroul 
lichidatorului din Braila, bdul. 
Al. I. Cuza, nr. 3 et VI. Caie-
tele de sarcini  se pot ridica de 
la lichidatorului, contra 
sumelor cuprinse intre 50 lei si 
2.500 lei. Garantia de partici-
pare la licitatie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie 
achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei licitatiei. Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile af late in 
patrimoniul societatii debi-
toare,  respectiv:  Wolla 
Liebherr + cupa. fr. 5 mc, an 
fabricatie 2000 la pretul de 
94.992 lei (fara TVA), an de 
fabricatie 2000 la pretul de 
4.814 lei (fara TVA); exca-
vator Volvo 390 + accesorii an 
de fabricatie 1999 la pretul de 
137.473 lei (fara TVA); statie 
sortare agr. min, an de fabri-
catie 2000 la pretul de 64.184 
lei (fara TVA) si Dumper 
Moxi an de fabricatie 1999 la 
pretul de 55.879 lei (fara 
TVA). Aceste bunuri mobile 
sunt identificate in Raportul 
de evaluare intocmit de 

evaluator Ciocoiu Petre si 
incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 30.08.2016. 
Vanzarea la licitatie publica 
se efectueaza conform hota-
rarii Adunarii Creditorilor 
din data de 16.02.2017. Pretul 
de pornire al licitatiei pentru 
fiecare bun mobil este cel 
stabi l i t  in  raportul  de 
evaluare, pretul vanzarii este 
purtator de TVA. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data 
de: 05.04.2017, 12.04.2017, 
19.04.2017 si 26.04.2017, orele 
12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B, Et. 7. Conditiile de parti-
cipare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.

l Consiliul local al comunei 
Văcăreşti, cu sediul în str. 
Principală, satul Văcăreşti, 
comuna Văcăreşti, judeţul 
Dâmboviţa, CIF 4402620, 
telefon 0245-684.330, scoate 
la licitaţie, în vederea concesi-
onarii Suprafaţa de teren de 
1900 mp aparţinând dome-
niului privat al comunei, 
s i tuate în extravi lanul 
comunei Văcăreşti, satul 
Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa. 
Documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul 
Primăriei comunei Văcăreşti, 
zilnic între orele 08:00-16:00; 
Preţul documentaţiei de atri-
buire este de 50 de lei , 
garanţia de participare este 
de 100 de lei, iar taxa de 
participare este de 350 de lei. 
Plăţile se vor face la casieria 
de la sediul Primăriei Văcă-
reşti. Data limită pentru 
primirea solicitărilor de clari-
ficare este dată de 11.04.2017. 
Informaţii privind ofertele: 
Ofertele trebuie depuse până 
la data de 20.04.2017, ora 
16:00, la sediul primăria 
Văcăreşti. Dată la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 
20.04.2017, începând cu ora 
16:30, la sediul primăriei 
Văcăreşti. Soluţionarea even-
tualelor litigii. Eventualele 
litigii se vor solution la Tribu-
nalul dâmboviţa, târgovişte, 
Calea Bucureşti nr. 3, judeţul 
dâmboviţa, România, telefon: 
0245-612.344. e-mail: tr-dam-

bovita-brp@just.ro. Relaţii 
suplimentare la telefon 0245-
684.330 sau la sediul Primă-
riei Văcăreşti. 

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie si carnet 
student pe numele Trandafir 
Adrian. Le declar nule.

l Pierdut certificat dobândire 
cetăţenie română pe numele 
Brodeţchi Daniela. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestate: marfa nr. 
0181820000, ADR si agabari-
tice nr. 273572, pe numele 
Berbec Petrisor. Le declar nule.

l Pierdut Atestat de marfă 
CPI eliberat de ARR Dolj pe 
numele Vărzaru Alin Ionuţ. Se 
declară nul.

l Pierdut contracte S.C. 
Romaqua Group S.A. cu 
sediul în Borsec, strada 
Carpaţi nr. 46, judeţul 
Harghita, C.I.F. RO402911, 
declar pierdute următoarele 
contracte: seria RGB DD 
CCV 173834, 161587, 161588, 
175683. Le declar nule. Tel. 
0734724012, mail: balanale-
xandru94@yahoo.com.

l S.C. NOVELL Pompe 
Beton S.R.L., C.U.I. 25456330, 
strada 1 Decembrie 101, com. 
Tunari, jud. Ilfov, J23/982/ 
2009, declar pierdut certificat 
de înregistrare în scopuri de 
TVA seria B nr. 1321800/ 
19.12.2014. Îl declar nul. 

l S.C. Jomono Iberic S.R.L., 
C.U.I. 31755417, strada 1 
Decembrie 101, com. Tunari, 
jud. Ilfov, declar pierdut 
registru unic de control nr. 
13577672/19.06.2013. Îl declar 
nul.

l Societatea Karintia Softis 
Group S.R.L., cu sediul în 
strada Ileana Cosânzeana nr. 
10, sector 5, Bucureşti, RO 
22418919, J40/17354/2007, 
declar pierdut certificat de 
înregistrare seria B nr. 
2016156 eliberat în 03.03.2010 
de către O.N.R.C. Îl declar 
nul.

ANUNȚURI

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!
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Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!pace! 
Nepoţii
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Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!                                                   

CumnaCumnatele și cumnaţii Mia Corbu, Lili 
Burada, Nuţi Cazan, Tuţi și Gabi       
Ionescu, Gigi și Mihaela Burada.
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Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!                                                  
Soţia Fila Soţia Fila Ene, fiul și nora Radu și 
Anda Ene, nepoţii Victor, Tudor 

și Alexandru Ene.

DECESE

publicitate


