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OFERTE SERVICIU
l Angajam electrician, lucrul 
in 3 schimburi, zona Militari 
Bucuresti. 0745.989.709.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca  –Norvegia . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l Fabrica de mobila cu sediul 
in Loc.Alexandria, jud.
Teleorman, ofera 11 locuri de 
munca pentru: muncitori 
necalificati, tamplari cu expe-
rienta si 1 post de electrician 
pentru reparatii si intretinere. 
0752.312.327

l Institutul Naţional de 
Gerontologie și Geriatrie „Ana 
Aslan”, cu sediul în București, 
str.Căldărușani, nr.9, sector 1, 
București, cod fiscal: 4283333, 
în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale, pe peri-
oadă nedeterminată: -3 posturi 
asistent medical generalist 
principal (PL) -Secția II sediu 
Central; -1 post infirmieră 
debutant -Secția II sediu 
Central; -1 post infirmieră 
debutant -Secţia IV sediu 
Central; 1 post asistent 
medical balneofiziokinetote-
rapie și recuperare principal 
(PL) -Laborator recuperare, 

medicină fizică și balneologie 
sediu Central; -1 post infir-
mieră debutant -Secţia I sediu 
Otopeni; -2 posturi asistent 
medical generalist principal 
(PL) -Secţia II sediu Otopeni; 
-2 posturi asistent medical 
generalist (PL) -Secţia II sediu 
Otopeni; -1 posturi asistent 
medical generalist (PL) -Secţia 
IV sediu Otopeni; -1 post infir-
mieră debutant -Secţia IV 
sediu Otopeni; -1 post asistent 
medical nutriţie și dietetică 
principal (PL) -Dietetică sediu 
Otopeni; -1 post inginer speci-
alist IA -Serviciul achiziţii 
publice, contractare; -1 post 
economist II -Serviciul achi-
ziţii publice, contractare; -1 
post economist I -Serviciul de 
management al calităţii servi-
ciilor medicale; -1 post asistent 
medical generalist principal 
(PL) -Serviciul de manage-
ment al calităţii serviciilor 
medicale; -2 posturi muncitor 
ca l i f i cat  I I I  te lefonis t 
-Personal deservire posturi 
fixe sediu Otopeni; -1 post 
muncitor calificat II bucătar 
-Personal bloc alimentar sediu 
Central; -1 post muncitor 
necalificat -Personal bloc 
alimentar sediu Central. 
Condițiile generale de ocupare 
a posturilor sunt prevăzute la 
art.3 din HG nr.286/2011. 
Condițiile specifice de partici-
parea la concurs, conform 
Ordin nr.1470/2011, sunt 
următoarele: -asistent medical 
generalist /balneofiziokinetote-
rapie și recuperare principal 
(PL): -diplomă de școală sani-

tară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, adeverință grad 
principal ,  minim 5 ani 
vechime ca asistent medical 
generalist /balneofiziokinetote-
rapie și recuperare; -asistent 
medical nutriţie și dietetică 
principal (PL): -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii Guver-
nului nr. 797/1997, curs de 
specializare nutriţie și diete-
tică, adeverință grad principal, 
minim 5 ani vechime ca asis-
tent medical nutriţie și diete-
t i că ;  -as i s tent  medica l 
generalist principal (PL) 
-Serviciul de management al 
calităţii serviciilor medicale: 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997, 
adeverință grad principal, 
minim 5 ani vechime ca asis-
tent medical generalist, va 
urma un curs recunoscut de 
Ministerul Sănătăţii, organizat 
de Şcoala Naţională de Sănă-
tate Publică, Management și 
Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar București sau de Auto-
ritatea Naţională pentru Cali-
ficări; -asistent medical 
generalist (PL): -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii Guver-

nului nr.797/1997, minim 6 
luni vechime în specialitate; 
-infirmieră debutant: -școală 
generală, curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asisten-
ţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medi-
cali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furni-
zori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministe-
rului Sănătăţii -Direcţia gene-
ra lă  re surse  umane  ș i 
certificare, fără vechime; 
- ing iner  spec ia l i s t  IA : 
-diplomă de licență, vechime 
minim 6 ani și 6 luni în specia-
litate, experiență în achiziții 
publ ice ;  -economist  II : 
-diplomă de licență, vechime 
minim 6 luni în specialitate, 
experiență în achiziții publice; 
-economist I: -diplomă de 
licență, vechime minim 3 ani 
și 6 luni în specialitate, va 
urma un curs recunoscut de 
Ministerul Sănătăţii, organizat 
de Şcoala Naţională de Sănă-
tate Publică, Management și 
Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar București sau de Auto-
ritatea Naţională pentru Cali-
ficări; -muncitor calificat III 
telefonist: -școală generală, 
certificat de calificare pentru 
meseria de telefonist, vechime 
minim 3 ani în activitate; 
-muncitor calificat II bucătar: 
-școală generală, certificat de 
calificare pentru meseria de 
bucătar, vechime minim 3 ani 
în meserie; -muncitor necali-
ficat: -școală generală, fără 

vechime. Proba scrisă se va 
desfășura în data 28.09.2017, 
ora 10.00, și interviul în data 
03.10.2017, ora 10.00, în Str.
Căldărușani, nr.9, Sector 1, 
București. Dosarele de concurs 
vor conține documentele 
prevăzute la art.6 din HG 
286/2011 și se pot depune 
până la data de 20.09.2017, 
ora 15.00, la sediul Institutului 
din Str. Căldărușani, nr. 9, 
Sector 1. Informaţiile referi-
toare la organizarea și desfă-
ș u r a r e a  c o n c u r s u l u i , 
bibliografia și, după caz, tema-
tica, calendarul de desfășurare 
a concursului sunt afișate la 
sediul Institutului, pe pagina 
de internet: www.ana-aslan.ro 
și portalul: posturi.gov.ro. 
Relații suplimentare la tel. 
031.805.93.01-05, int.144.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială a Municipiului 
București, cu sediul în Bucu-
rești, str.Academiei, nr. 3-5, 
Sector 3, organizează concurs, 
conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante: -îngriji-
toare copii  -17 posturi. 
Condiţii specifice: nu există 
cerinţe de studii, reprezintă un 
avantaj experiența de lucru în 
colectivităţi de copii. -educator 
S -5 posturi. Condiţii specifice: 
studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă, pedagogic/ 
echivalent/modul pedagogic, 
cursuri de calificare în 
domeniu, cel puţin 6 luni 
vechime în muncă experiența 

de lucru cu copiii. -educator M 
-1 post. Condiţii specifice: 
absolvent studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, profil 
socio-uman, cursuri de califi-
care în domeniu, cel puţin 6 
luni vechime în muncă experi-
ența de lucru cu copii. -asis-
tent social principal S -2 
posturi. Condiţii specifice: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în dome-
niul asistenţă socială, aviz de 
exercitare a profesiei de asis-
tent social principal de la 
Colegiul Naţional al Asisten-
ţilor Sociali. -inspector specia-
litate gr.prof.IA -1 post. 
Condiţii specifice: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul socio-
uman, vechime specialitate 
minim 6 ani. -inspector specia-
litate gr.prof.I -3 posturi. 
Condiţii specifice: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul socio-
uman, vechime specialitate 
minim 3 ani. -inspector specia-
litate gr.prof.II -2 posturi. 
Condiţii specifice: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul socio-
uman, nu există cerinţe de 
vechime. -referent tr.prof.IA 
-2 posturi. Condiţii specifice: 
studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, 
vechime minim 6 ani. -refe-
rent tr.prof.II -1 posturi. 
Condiţii specifice: studii medii 
absolvite cu diplomă de baca-
laureat, nu există cerinţe de 
vechime. -lucrător social M -2 

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

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

Fiscal Orășenesc Topoloveni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. 

Dosar de executare 1534. Nr. 28595/05.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna septembrie, ziua 05. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că 

în ziua de 21, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea București, 

nr. 107 A se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC DEP ALYVIO 

CONF SRL, licitația I - a: Denumirea bunului mobil/ Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile 

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

(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Mașină cusut JACK-JK, Libere de sarcini, 1806 lei, 19%; 2 

Mașină cusut JACK-A4, Libere de sarcini, 1906 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

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

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun 

drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a).oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

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

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

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: taxa de participare la licitație, de 10 % din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate, se depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la 

Trezoreria Topoloveni. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0248.666.900. Data afișării: 06.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare si Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 471167/2005. Nr. 

47167 din 05.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. 

Anul 2017, Luna 09,Ziua 05. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că 

în ziua de 20, luna 09, ora 11, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la 

licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane CRISTEA ION, prima 

licitație/ licitația a I -a: a) Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 126 mp, 

compusă din ... și construită din ... și teren aferent în suprafață de 900 mp, situate în localitatea 

Dragalina, str. Tâmplarului nr. 41 , preț de evaluare/ de pornire al licitației 55.257 lei (exclusiv TVA 

*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Obligații fiscale - 

10.202 lei. b) Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață 

de ..., situat în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației lei ... (exclusiv 

TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori. Sarcini: -. c) Alte 

bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori. Sarcini: -. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

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

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

pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 120, 

148. Data afișării: 06.09.2017.
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posturi. Condiţii specifice: 
absolvent studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, profil 
socio-uman, cel puţin 6 luni 
vechime în muncă experiența 
de lucru cu copiii. -muncitor 
necalificat tr.prof.I (G; M) -4 
posturi. Condiţii specifice: 
studii gimnaziale/medii, repre-
zintă un avantaj experiența de 
lucru în colectivităţi de copii/
unităţi de alimentaţie publică. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din Str.Foişorului, nr.56-
58, Sector 3, Bucureşti, astfel: 
-Proba scrisă în data de 
29.09.2017, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 04.10.2017, 
ora 09.30. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute la art.3 din 
Anexa HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile generale 
şi specifice pentru participarea 
la concurs, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la sediul 
din Str.Foişorului şi pe pagina 
de internet: www.dgas.ro, 
secţiunea Cariere. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
din Str.Foişorului, nr.56-58, 
Sector 3, Bucureşti. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 

Serviciul Resurse Umane, 
tel.021.314.23.15.

l Primăria Mischii, cu sediul 
în localitatea Mischii, str.
Eroilor, nr.5, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice 
t e m p o r a r  v a c a n t e  d e : 
Inspector asistent, 1 post, 
compartiment situaţii de 
urgenţă, conform Legii nr. 
188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, consoli-
dată 2009. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 19 septembrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 22 septembrie 2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de 
licenţă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată în specia-
litatea juridic sau ştiinţe 
administrative; -vechimea 
necesară exercitării funcţiei 
publice de execuţie: 1 an. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 8 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Mischii. Relaţii 
supl imentare la  sediul : 
Primăria Mischii, persoană de 
contact: Dumitrescu Gabriela, 

telefon: 0758.833.006, fax: 
0251.450.194, e-mail: mischii@
cjdolj.ro

l Primăria Comunei Panaci, 
cu sediul în localitatea Panaci, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Muncitor calificat, în cadrul 
SCUP: un post, conform 
prevederilor HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
28.09.2017, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 29.09.2017, 
ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Muncitor calificat: a)
studii gimnaziale; b)calificare 
lăcătuş mecanic şi instalator; 
c)vechime în muncă:-. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Panaci. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Panaci, persoană de 
contact: Cozan Vasile, telefon: 
0746.833.478.   

l Clubul Sportiv Orăşenesc 
Murfatlar, cu sediul în locali-
tatea Murfatlar,  str.Ion 
Creangă, nr.25A, judeţul 

Constanţa,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante de: 
-Referent sportiv debutant: 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 28.09.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 03.10.2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
I.1 post referent sportiv debu-
tant rugby: -studii medii absol-
v i t e  c u  d i p l o m ă  d e 
bacalaureat; -fără condiţii de 
vechime în specialitatea studi-
ilor; -atestat de manager 
sportiv; II.1 post referent 
sportiv debutant fotbal: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -fără condiţii de 
vechime în specialitatea studi-
ilor; -atestat de manager 
sportiv; -diplomă C UEFA. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Oraşului Murfatlar. Relaţii 
suplimentare la sediul Primă-
riei Oraşului Murfatlar, 
persoană de contact: Ileana 
Iliescu, telefon: 0241.234.350, 
fax: 0241.234.516, e-mail: 
iliescu.resurseumane@prima-
ria-murfatlar.ro   

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str. 
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Asistent medical în 
specialitatea Laborator -un 
post la Laborator analize 
medicale, din cadrul Spitalului 
Orăşenesc Făget, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 28.09.2017, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 28.09.2017, ora 13.00; 
-Proba interviu în data de 
28.09.2017, ora 14.00. Condi-
ţiile specifice pentru partici-
parea la concurs: -studii 
postliceale în specialitatea 
laborator; -vechimea în specia-
litate: 6 luni. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii generale: -înde-
plinesc condiţiile de studii; -nu 
au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; -au o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 20.09.2017, 
ora 15.00, la sediul Spitalului 
Orăşenesc Făget, str.Spitalului, 
nr.4. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Orăşenesc 

Făget, persoană de contact: 
Ec. Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860, int.19, fax: 
0256.320.039.

l Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Universul Copi-
ilor”, cu sediul în localitatea 
Cluj-Napoca, Aleea Moldo-
veanu, nr.5-7, judeţul Cluj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Îngrijitor copii 
grădiniţă: 2 posturi, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 28.09.2017, 
ora 10.00; -Proba de interviu în 
data de 29.09.2017, ora 10.30; 
-Proba practică în data de 
29.09.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechimea: nu este obli-
gatorie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Grădi-
niţei cu Program Prelungit 
„Universul copiilor”, Aleea 
Moldoveanu, nr. 5-7, Cluj-Na-
poca. Relaţii suplimentare la 
sediul Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Universul copiilor”, 
Aleea Moldoveanu, nr.5-7, 
Cluj-Napoca, persoană de 
contact: Rebrean George-
ta-Otilia, director, telefon: 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Număr de operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de 

executare nr. 289. Nr. 15180 din 30.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, 

Luna August, Ziua 30. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 20, luna septembrie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. Bl. 30, se vor 

vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei IOSIF ALEXANDRA DANIELA: 

a. Teren arabil extravilan în suprafața de 14.998 mp, situat în localitatea Gura Foii, str., Tarla 31, 

parcela 552/31, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 52483 lei, prețul de pornire al reluării licitației a-

III-a este de 26242 lei, preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare potrivit art. 250, alinat 11, 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc 

Găești. Sarcini: Proces verbal sechestru nr. 17382/19.10.2016. În conformitate cu prevederile 

Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

operațiunea este scutită de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare,  înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun,  cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție,  reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO 85TREZ2715067XXX004381, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești, deschis la Trezoreria Târgoviște, CUI 15913418; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie 

de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

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

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

pașaport; h) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de 

interes pentru cumpărător. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

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

0245.713445. Data afișării: 06.09.2017.

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de 

executare nr. 2283/2016. Nr. 20100/04.09.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, Luna Septembrie, Ziua 21. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207 / 2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că, 

în ziua de 21, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, 

se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. MOBITAL S.R.L., 

CUI - 18012040, ședința a - III - de licitație: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturi 

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

licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: Fierăstrău cu bandă (Gater), an PIF 2014, 

banzic pentru prelucrarea lemnului, motor 380 v, putere motor 3,2 kw, Nu sunt, 3.495 lei, 19%; 

Motofierăstrău Universal MS 271, an PIF 2012, drujbă, fierăstrău cu lanț, putere motor 3,49 CP, Nu 

sunt, 750 lei, 19%; Motocoasă Sthil, an PIF 2015, motocoasă pe benzină, putere motor 2,3 CP, Nu 

sunt, 1.543 lei, 19%;Laptop Dell, an PIF 2016, inspiron, 3567, Core i3-6006U, ITB4GB HD, Nu sunt, 

600 lei, 19%; Monitor LG 19”, an PIF 2016, diagonala 21.5 inch, Nu sunt, 322 lei, 19%; Tableta 

Smart 7, an PIF 2014, procesor 1 GHz, MTK 6575 Single Core, Nu sunt, 186 lei, 19%; 

Multifuncțională Jet HP 4615, an PIF 2012, tip imprimare ink-jet, Nu sunt, 39 lei, 19%; Telefon 

Samsung, an PIF 2015, Samsung Smartphone Galaxi i3, Nu sunt, 198 lei, 19%; Telefon Samsung, 

an PIF 2016, Samsung Smartphone Galaxi i3, Nu sunt, 237 lei, 19%. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție reperezentand 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru perosanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 

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

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

de identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul 

că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -

. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 

118, sau la numărul de telefon 0245.760698. Data afișării: 06.09.2017.
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l Primăria Oraşului Iernut 
organizează la  data de 
18.10.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, şi în data de 20.10.2017, 
ora 10.00, proba orală, la 
sediul instituţiei, str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.9, oraşul 
Iernut, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
posturi vacante de personal 
contractual:  un post de 
inspector de specialitate debu-
tant în cadrul Compartimen-
tului „Patrimoniu”, un post de 
inspector de specialitate debu-
tant în cadrul Biroului „Urba-
nism” compartiment PAPI, un 
consilier juridic asistent în 
cadrul compartimentului 
juridic al Consiliului Local, un 
şef serviciu în cadrul SVSU şi 
trei posturi de pompier servant 
în cadrul SVSU. Condiţiile de 
participare la concurs sunt 
următoarele: -are cetăţenia 
română şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta de minimum 18 ani 

împliniţi; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare. Pentru inspector în 
cadrul Compartimentului 
„Patrimoniu” sunt necesare: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
specialitatea drept sau admi-
nistrație. Pentru inspector în 
cadrul Biroului „Urbanism”, 
compartiment PAPI, sunt 
necesare: -studii universitare 
de l icenţă absolvite  cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în specialitatea 
informatică. Pentru consilier 
juridic asistent în cadrul 
compartimentului juridic al 
Consiliului Local: -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
specialitatea drept; -vechime 
în specialitatea studiilor de 1 
an. Pentru postul de şef 
serviciu: -studii medii sau 
postliceale; -permis de condu-

cere, categoria B; -curs de şef 
serviciu prevăzut de HG 
1579/2005. Pentru posturile de 
servant pompier: -studii medii 
sau generale; -permis de 
conducere categoria B. Dosa-
rele se vor depune la registra-
tura instituţiei în termen de 10 
zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului pe site-ul 
primăriei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la 
telefon: 0265.471.410, fax: 
0265.471.376.

ANIVERSĂRI
l Absolvenţii Institutului Poli-
tehnic Bucureşti PROMOŢIA 
1967 Facultatea TCM organi-
zează revederea de 50 de ani 
de la absolvire în data de 14 
septembrie 2017 ora 11.00. 
Întâlnirea va avea loc la IPB 
din strada Polizu nr. 1, amfi-
teatrul F024. Între orele 9.30-
10.30 colegii care doresc să 
participe la slujba de comemo-
rare a profesorilor şi colegilor 
care nu mai sunt în viaţă pot 
să vină la Biserica Sfântul 
Nicolae-Buzeşti din strada 
Buzeşti. Felicitări colegilor 
pentru cei 50 de ani de activi-
tate în industria românească 

sau în alte domenii. Colegii 
care nu au confirmat partici-
parea la întâlnire sunt rugaţi 
să sune la 0746.139.395. 
Rugăm colegii care citesc acest 
anunţ să transmită şi colegilor 
cu care ţin legătura. 

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Închiriez apartament 2 
camere zona Militari, sector 6, 
r e c e n t  m o d e r n i z a t . 
0727.915.122.

CITAŢII
l Armeanca Vasile, cu domici-
liul in Bucuresti, str. Panselelor 
nr. 1, bl.150, sc. 1 et. 7, ap. 46, 
sector 4 in calitate de intimat 
i n   d o s a r u l  n r . 
3724/301/2017 aflat pe rolul 
Judecatoriei Sector 3 Bucu-
resti, in contradictoriu cu BCR 
SA in calitate de contestatoare, 
este citat pentru termenul din 
data de 28.09.2017, ora 08.30, 
camera 40, Complet C25 civil 
Judecatoria sector 3 Bucuresti.

l Se citeaza Necula Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Mizil, str. Nicolae Balcescu nr. 
88, in dosar nr. 151/259/2010 la 
Judecatoria Mizil, dosar avand 
ca obiect lamurire dispozitiv. 
Termen: 21.09.2017.

l Gavriliţă Ion, cu ultimul 
domiciliu în Călăraşi, Repu-
blica Moldova este chemat la 
Curtea de Apel Iaşi, str. Elena 
Doamna nr. 1A, cod poştal 
700398, Iaşi, judeţul Iaşi, 
camera Sala nr. VI „Dimitrie 
Alexandresco” –etajul II, în 
ziua de 15.09.2017, Completul 
Civil –Apel 6, ora 9.00, în cali-
tate de Intimat, în proces cu 
Lăcătuşu Elena în calitate de 
Apelant, angajarea răspun-
derii conform art. 138 din 
Legea 85/2006. 

l Se citează dl. Fulfuc Cris-
tian, în calitate de pârât şi 
personal la interogatoriu, cu 
ultimul domiciliu în Piteşti, str. 
1 decembrie 1918, nr. 44 şi 
Piteşti, str. Schitului nr. 44, jud. 
Argeş ,  pentru  data  de 
22.09.2017, la Judecătoria 
Piteşti, sala 3, ora 11,00, 
complet 5-4V, în Dosarul civil 
nr. 4663/280/2016 al acestei 
instanţe, având ca obiect 
desfacere căsătorie, recla-
mantă fiind Fulfuc Rodica.

DIVERSE
l SC Tatu Bar&Grill SRL, 
avand  sediul in Ilfov, Otopeni, 
str. Tufanului, nr.2D, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 

acordului de mediu pentru 
proiectul  “Construire micro 
fabrica de bere”, propusa a fi 
amplasata in judetul Ilfov, 
Com. Moara Vlasiei, sat. 
Caciulati, str. Linia Teiului fn., 
NC 55822. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din 
Bucuresti, str. Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6 si la sediul 
SC Bar&Grill SRL. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov ince-
pand cu data de 06.09.2017.

l Subscrisa Dinu Urse şi 
Asociații SPRL, în calitate de 

administrator judiciar al SC 
Gasoil Service SRL, CUI 
25054553, J29/188/2009, 
conform Încheierii de şedință 
din data de 23.02.2017, 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l 
934/105/2017 de către Tribu-
nalul Prahova, Secția a-II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal -Faliment, invită 
toate persoanele (foşti şi actuali 
salariați) care au de încasat 
drepturi salariale restante la 
data deschiderii procedurii 
insolventei SC Gasoil Service 
SRL să se prezinte de luni până 
vineri, între orele 10:00 - 16:00 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Număr de operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de 

executare nr. 292. Nr. 15184 din 30.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, 

Luna August, Ziua 30. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 20, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. Bl. 30, se vor 

vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei IOSIF MARIANA MADALINA. 

a. Teren arabil extravilan în suprafață de 6.061 mp, situat în localitatea Gura Foii, str., Tarla 31, 

parcela 552/28, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 26.443 lei, prețul de pornire al reluării licitației a-

III-a este de 13.222 lei, preț diminuat cu 50% din prețul de evaluare potrivit art. 250, alinat 11, 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc 

Găești. Sarcini: Proces verbal sechestru nr. 17379/19.10.2016. b. Teren arabil extravilan în 

suprafață de 7.062 mp, situat în localitatea Gura Foii, str. Tarla 31, parcela 552/28, jud. Dâmbovița, 

preț de evaluare 30.168 lei, prețul de pornire al reluării licitației a-III-a este de 15.084 lei, preț 

diminuat cu 50% din prețul de evaluare potrivit art. 250, alinat 11, grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Sarcini: Proces verbal 

sechestru nr. 17379/19.10.2016. În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este scutită de TVA. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 

de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul 

de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO 85TREZ2715067XXX004381, 

beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. 

Găești, deschis la Trezoreria Târgoviște, CUI 15913418; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada 

emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine 

obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru 

cumpărător. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanta judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 

prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când 

urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru 

informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713445. 

Data afișării: 06.09.2017.

Parohia Evanghelică C.A. Sibiu informează firmele de 
construcţii, care au experienţă în lucrări de                 
restaurare, consolidare, reabilitare şi refacere a 
clădirilor monument istoric clasificate, că în data de 
26.08.2017 a fost publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro 
anunţul de participare la procedura competitivă de 
atribuire a contractului de lucrări “Punerea în valoare 
a a clădirii de patrimoniu - Biserica Evanghelică C.A. 
Sibiu - prin lucrări de conservare, restaurare a clădirii 
şi modernizare a infrastructurii conexe - Piaţa Huet, 
Sibiu, judeţul Sibiu” în valoare totală de 
16.558.311,42 lei fără TVA.
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la sediul societății din Băicoi, 
Str. Republicii, nr.108, corp C2, 
județ Prahova, pentru a le fi 
achitate creanțele salariale în 
conformitate cu planul de reor-
ganizare confirmat de către 
judecătorul sindic. Prezentul 
anunț se va publica în BPI și 
într-un ziar național de largă 
circulație fiind afișat și la sediul 
societății din Băicoi, Str. Repu-
blicii, nr.108, corp C2, județ 
Prahova.

l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Neo Expert 
Mobilier SRL desemnat prin 
hotararea nr.4527 din data de 
01.09.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 
20134/3/2017, notificã deschi-
derea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Neo Expert Mobilier 
SRL, cu sediul in București 
Sectorul 1, Calea Dorobanţi, 
Nr. 135-145, Cam. 1, Bloc 10, 
Scara B2, Etaj 7, Ap. 123, CUI  
27027652, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/5803/2010. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Neo Expert Mobilier 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului București 
- secţia a VII-a Civila, cu refe-
r i r e  l a  d o s a r u l  n r. 
20134/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 13.10.2017; 
b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
27.10.2017; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 10.11.2017; d) 
data primei sedinte a adunarii 
genera le  a  credi tor i lor 
31.10.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asocia-
tilor la data de 12.09.2017, ora 
14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Comuna Amărăștii de 
Sus, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.9, 15, 
16 începând cu data de 
12.09.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Amărăștii de Sus, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 

cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul 
A g e n ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Amărăștii de Jos, din 
judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.5 începând cu 
data de 12.09.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Amărăștii de Jos, 
conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Izvoare, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 începând cu 
data de 11.09.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Izvoare, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul 
A g e n ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

ADUNĂRI GENERALE
l  S u b s e m n a t a  Z h e n g 
Xuehong, în calitate de admi-
nistrator și asociat în cota de 
35% din capitalul social al 
Societăţii Arletta Com S.R.L, 
cu sediul în judeţ Ilfov, oraș 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 
9B, parter, Biroul nr. 2, înregis-
trată la  O.R.C.T.  I lfov 
J 2 3 / 1 6 0 8 / 2 0 0 3 ,  C . U . I . 
14642213, în baza art. 14 alin. 
3 și 4 din cap. 5 din Actul 
Constitutiv al Societăţii 
Arletta Com S.R.L., convoc 
pentru data 11.09.2017, ora 
9.00- Adunarea Generală 

Extraordinară a Asociaţilor. În 
cazul în care Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Asocia-
ţilor legal convocată pentru 
data de 11.09.2017, ora 9.00, 
nu poate adopta o hotărâre 
valabilă datorită neîntrunirii 
cvorumului, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Asocia-
ţilor este reconvocată pentru 
data 13.09.2017, ora 9.00. 
Ambele adunări se vor ţine la 
sediul societăţii Arletta Com 
S.R.L. din judeţ Ilfov, oraș 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 
9B, parter, Biroul nr. 2, având 
următoarea ordine de zi: I. 
Vânzarea terenului categoria 
de folosinţă «arabil» în supra-
faţă totală de 5.000 mp., situat 
în intravilanul com. Dobroești, 
Tarla 30, Parcela 863, judeţ 
Ilfov, număr cadastral 1571, 
înscris în CF 1524 a comunei 
Dobroești, la preţul de 130.000 
EUR echivalent în lei la cursul 
oficial al BNR din data plăţii 
cu aplicare TVA în regim de 
taxare inversă, prin semnarea 
unui antecontract de vânzare- 
cumpărare având următoarele 
clauze privind plata preţului: 
-la data încheierii antecontrac-
tului de vânzare- cumpărare se 
va achita un avans în valoare 
de 40.000 EUR, echivalent în 
lei la cursul BNR din data 
respectivă, cu aplicare TVA în 
regim de taxare inversă; -în 
termen de 6 luni de la data 
semnării antecontractului de 
vânzare- cumparare se va 
achita suma de 45.000 EUR 
echivalent în lei la cursul BNR 
din data respectivă, cu aplicare 
TVA în regim de taxare 
inversă; -în termen de 9 luni de 
la data semnării antecontrac-
tului de vânzare- cumpărare se 
va achita diferenţa în valoare 
de 45.000 EUR echivalent în 
lei la cursul BNR din data 
respectivă, cu aplicare TVA în 
regim de taxare inversă, când 
se va semna contractul de 
vânzare- cumpărare în forma 
autentică. II. Aproba împuter-
nicirea administratorului 
societăţii Zheng Xuehong să 
încheie în forma autentică, 
antecontractul de vânzare- 
cumpărare, acte adiţionale la 
antecontractul de vânzare- 
cumpărare, contractul de 
vânzare- cumpărare în forma 
autentică, declaraţie de înca-
sare a preţului și radiere 
ipotecă legală, convenţie de 
încetare a antecontractului 
încheiat, dacă va fi cazul.

LICITAŢII
l Primăria orașului Pătârla-
gele, cu sediul în orașul Pătâr-
lagele, judeţul Buzău, cod 
f i scal  4055866,  te lefon 

0238/550001, e-mail: primaria.
patarlagele@yahoo.com, orga-
nizează în data de 26.09.2017, 
licitaţie deschisă pentru închi-
rierea spaţiului - cabinet 
medical în suprafaţă de 15,56 
m.p și spaţiu comun în supra-
faţă de 7 m.p situate în orașul 
Pătârlagele, str. A.I.Cuza, 
nr.16, în incinta Policlinicii”.

l Primăria orașului Braga-
diru, cu sediul în orașul Braga-
diru, șos. Alexandriei nr. 249, 
judeţul Ilfov, scoate la licitaţie 
publică deschisă, în vederea 
închirierii, terenul în suprafaţă 
de 51 mp, situat în domeniul 
public al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, amplasat adia-
cent imobilului din șos. 
Alexandriei nr. 120. Licitaţia 
va avea loc în data de 
11.10.2017, orele 10.00. 
Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solici-
tate, conform Caietului de 
sarcini, se vor depune până la 
data de 09.10.2017, orele 16.00, 
la Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Relaţii  la telefon 
021.448.07.95 interior 123.

l SC Iasitex SA Iași, având 
sediul în Iași, str. Primăverii, 
nr. 2, jud. Iași,  înregistrată la 
O . R . C .  I a ș i  s u b  n r. 
J22/255/1991, având cod fiscal 
RO1957058, reprezentată legal 
prin dl. Director general Chiri-
buta Alexandru, organizează 
licitaţie publică deschisă cu 
strigare, la sediul societăţii la 
cel mai mare preț obținut, a 
activului in suprafață totala de 
34.299,07 mp situat in Iași Str. 
Primăverii Nr. 2, proprietatea 
SC Iasitex SA Iasi, denumit in 
continare «Activul», compus 
din: „Hala filatura pieptanata 
si finisaj fire”, nr. corp proprie-
t a t e  C 7 5 / 0 / 1 / 1  a v â n d 
Sc=16.569,04 mp, având nr. 
cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, 
împreună cu teren construit si 
neconstruit in suprafață totala 
de 17.821,22 mp, avand nr 
cadastral 4373/1/2/1/1, înscris 
in CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 
69454) a Mun. Iasi; situata in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2; 
„Hală filatura, pieptanata si 
finisaj fire”, nr. corp proprie-
tate C75/0/1/2  având Sc= 
3.619 mp, având nr. cad. 
4373/1/2/1/2-C75/0/1/2, 
împreună cu teren in supra-
față de 4.080,00 mp, având nr. 
cad. 4373/1/2/1/2, pe care se 
af lă amplasată construcția 
înscris in CF nr. 138541 (CF 
vechi: 69455) a Mun. Iași, 
situata in Iasi Str. Primaverii 
N r.  2 ;  Te r e n  n r.  c a d . 
4373/1/1/1/1/11/2 in suprafata 
de 146,00 mp; Teren intra-

vilan, in suprafata totala de 
2.294,32 mp, avand nr. cad. 
4373/1/1/1/2, inscris in CF nr. 
128954 a mun. Iasi, pe care se 
af la amplasata constructia 
C62-Atelier Confectii III, 
avand Sc=1.057,50 mp si 
Su=2.022,30 mp; situat in Iasi 
Str. Primaverii Nr. 2; Teren 
intravilan, in suprafata totala 
de 6.596,85 mp, avand nr. cad. 
4373/1/1/1/1/10, inscris in CF 
nr. 128945 a mun. Iasi  situata 
in Iasi Str. Primaverii Nr. 2; 
Teren intravilan, in suprafata 
totala de 1.585,18 mp, avand. 
nr. cad. 4373/1/1/1/1/9, inscris 
in CF nr. 128938 a mun. Iasi, 
pe care se af la amplasata 
constructia C60-Magazie 
chimicale, avand Sc=655,97 
mp si Su=597,22 mp; situat in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2, 
impreuna cu urmatoarele  
parcele CF situate in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2; parcela DF2 
(5927/1) cu nr. cad. 4373/2 in 
suprafata de 1,174.50 mp – CF 
131905; parcela DF3 (8247/1) 
cu nr. cad. 4373/3 in suprafata 
de 318.00 mp – CF 131825; 
parcela DF4 (8249/1) cu nr. 
cad. 4373/4 in suprafata de 
283.00 mp – CF 131895. Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 
7.830.000 euro plus TVA 
aferent conform legii. Caietul 
de sarcini se poate procura de 
la sediul societăţii pentru suma 
2.000 lei, aceasta valoare 
include și taxa de participare 
la licitaţie. Garanţia de partici-
pare este de 5% din pretul de 
pornire și se va  depune în 
contul bancar al societatii 
deschis la Bancpost Iasi Iași, 
c o n t  I B A N 
R003BPOS2401938 
6303RON01 cu minim 3 ore 
înainte de data licitaţiei. 
Conditiile de participare la 
licitatie si prezentarea situației 
Activului se afla in Caietul de 
Sarcini care poate fi achiziti-
onat  de la sediul proprieta-
rului. Dovada consemnarii 
garantiei de participare la lici-
tatie de 5% din pretul de 
pornire si documentele solici-
tate prin Caietul de sarcini se 
vor depune la sediul vanzato-
rului in ziua licitatiei cu minim 
3 ore inainte de licitatie. Lici-
tatia va avea loc in data de 
11.09.2017, ora 12:00 la sediul 
societatii din Iasi, str. Prima-
verii nr. 2. Activul poate fi 
vizionat cu contactarea preala-
bila a directorului general ec. 
Chiributa Alexandru  la sediul 
societăţii sau/și prin telefon la 
nr. 0744760764. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se reia 
în data de  13.09.2017, ora 
12:00.

l SC Iasitex SA Iași, având 

sediul în Iași, str. Primăverii, 
nr. 2, jud. Iași,  înregistrată la 
O . R . C .  I a ș i  s u b  n r. 
J22/255/1991, având cod fiscal 
RO1957058, reprezentată legal 
prin dl. Director general ec. 
Chiributa Alexandru organi-
zează licitaţie publică deschisă 
cu strigare la sediul societăţii 
la cel mai mare preț obținut, a 
activului compus din teren in 
suprafata de 481.90 mp, avand 
nr. cad. 4373/1/1/2, inscris in 
CF nr. 132112 a mun. Iasi, 
amplasat in Mun. Iași, Bdul 
Primaverii. nr. 2, Jud. Iași, pe 
care se  af la  amplasata 
constructia C1 - Pavilion 
administrativ, avand nr. cad. 
4373/1/1/2-C1, cu regimul de 
inaltime P+8E si Sc= 481,90 
mp, Su= 3.854,94 mp, proprie-
tatea SC Iasitex SA IASI. 
(imobilul liber de sarcini), 
denumit  in  cont inuare 
„Activul”. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 2.174 .700 euro 
plus TVA aferent conform 
legii. Caietul de sarcini se 
poate procura de la sediul 
societăţii contra sumei de 
2.000 lei, aceasta valoare 
include și taxa de participare 
la licitaţie. Garanţia de partici-
pare este de 5% din pretul de 
pornire și se va  depune în 
contul bancar al societatii  
deschis la Bancpost Iasi Iași, 
cont IBAN R003BPOS24019 
386303RON01 cu minim 3  ore 
înainte de data licitaţiei. 
Conditiile de participare la 
licitatie si prezentarea Acti-
vului se af la in Caietul de 
Sarcini care poate fi achiziti-
onat de la sediul proprieta-
rului. Dovada consemnarii 
garantiei de participare la 
negociere de 5% din pretul de 
pornire si documentele solici-
tate prin Caietul de sarcini, se 
vor depune la sediul vanzato-
rului in ziua licitatiei cu 
minimum 3 ore inainte. Lici-
tatia va avea loc in data de 
11.09.2017, ora 15:00  la sediul 
societatii din Iasi str. Prima-
verii nr.2. Activul poate fi vizi-
onat cu contactarea prealabila 
a directorului general ec. 
Chiributa Alexandru la sediul 
s o c i e t ă ţ i i  s a u / ș i  t e l . 
0744760764. În caz de neadju-
decare, licitaţia se reia  în data 
de  18.09.2017, ora 15:00.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății 
Ama Biodiesel S.R.L. socie-
t a t e  î n  f a l i m e n t ,  i n 
bankruptcy, en faillite – 
procedură ce face obiectul 
dosarului nr. 42596/3/2015, 
af lat pe rolul Tribunalului 
București, având sediul în 
București, str. Tuzla, nr.9-27, 
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a p . B 4 ,  s e c t o r  2 ,  C U I 
31218014, număr de înregis-
trare în Registrul Comerțului 
J40/5115/2014, în temeiul 
art.154 și următoarele din 
Legea  85 /2014 ,  anunță 
vânzarea  ins ta laț ie i  de 
producție biodiesel, compusă 
din 3 linii de fabricație, 
precum și a bazinele de 
stocare metanol,  ulei  ș i 
biodiesel aferente acesteia, 
aparținând societății debi-
toare. Bunurile sunt scoase la 
vânzare prin o combinație 
între licitație publică și nego-
ciere directă în conformitate 
cu prevederile art.154 alin.(2) 
din Legea 85/2014 și  cu 
respectarea regulamentului 
de  vânzare  aprobat  de 
adunarea creditorilor. Sub 
sancțiunea inadmisibilității 
cererii  de participare la 
procedura de valorificare, 
persoanele interesate, ante-
rior formulării cererii de 
participare la licitație/nego-
ciere directă vor trebui să 
achiziționeze un caiet de 
sarcini ce va cuprinde infor-
mații privind instalația de 

producție  biodiesel, compusă 
din 3 linii de fabricație, 
precum și a bazinele de 
stocare metanol,  ulei  ș i 
biodiesel aferente acesteia, la 
prețul de 1500 LEI + TVA și 
să consemneze o garanție în 
valoare de 30% din prețul de 
vânzare în contul unic de 
insolvență. Licitația publică 
va  avea loc  în  data  de 
15.09.2017 la sediul lichidato-
rului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor, începând cu orele 
11:00. Prețul de strigare: 
1.778.559,75 LEI. În situația 
în care bunurile nu se valori-
fică în cadrul licitației publice 
din data de 15.09.2017 , înce-
pând cu ziua imediat urmă-
toarele, respectiv  16.09.2017 
până la data de  22.09.2017 
ora 15:00, orice persoană 
interesată va putea formula 
ofertă de cumpărare care va 
cuprinde în mod obligatoriu 
informații privind ofertant, 
prețul oferit, modalitatea de 
plată a prețului, cu menți-
unea că termenul de plată a 
prețului nu poate depăși 2 

(două)  z i l e  de  l a  da ta 
semnării contractului de 
vânzare. Ofertele de cumpă-
rare vor fi supuse spre apro-
bare adunării generale a 
creditorilor.  

l  L i c e u l  Te h n o l o g i c 
„Constantin Dobrescu”, cu 
sediul în Curtea de Argeș, 
B-dul Basarabilor, Nr.15, 
aduce la cunoștinţa generală 
că, în ziua de 28.09.2017, ora 
10.00, vinde prin licitaţie 
publică cu strigare următoa-
rele bunuri: -Bovine adulte: 8 
capete, cu preţul de pornire 
de 4Lei/kg în viu; -Tineret 
bovin peste 2 ani: 4 capete, cu 
preţul de pornire de 5Lei/kg 
în viu; -Tineret bovin sub 1 
an:  3 capete, cu preţul de 
pornire de 5Lei/kg în viu; 
-Ovine adulte: 40 capete, cu 
preţul de pornire de 4Lei/kg 
în viu. Taxa de participare la 
licitaţie este în sumă de 
80Lei/pachet bunuri, iar 
garanţia de participare este 
de 500Lei pentru pachetul de 
ovine și 2.000Lei pentru 
pachetul de bovine. Ofertele 

se depun până în data de 
27.09.2017, ora 14.00, la 
secretariatul liceului. Bunu-
rile scoase la licitaţie pot fi 
văzute la sediul  Fermei 
Didact ice  Noapteș ,  d in 
Curtea de Argeș, Str.Luncilor, 
în zilele lucrătoare (luni-vi-
neri), în intervalul orar 10.00-
14.00, locaţie în care se va 
desfășura și licitaţia în data și 
ora mai sus menţionate. 
Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  t e l e f o n : 
0 2 4 8 . 7 2 1 . 5 6 8  s a u 
0744.752.633.

l SC Servici i  Edil i tare 
pentru Comunitate Mioveni 
SRL, Mioveni, judeţul Argeș, 
organizează în data de 25 
septembrie 2017, ora 12.00, 
vânzarea/valorificarea prin 
licitaţie publică deschisă cu 
strigare a bunurilor scoase 
din funcţiune din centralele 
termice, precum și a unor 
bunuri nedemontate, aflate în 
subteran la o adâncime de 
minimum 1,5 m. Licitaţia se 
va desfășura în punctele în 
care se af lă demontate și 

depozitate bunurile, respectiv 
în incinta Staţiei de Epurare 
a Orașului Mioveni, precum 
și în Punctele Termice. Pentru 
bunurile nedemontate și 
amplasate subteran (reţele 
termice și  reţele apă în 
conservare), vânzarea prin 
dezafectare se va face cu obli-
gaţia ofertantului de a aduce 
zona la stadiul iniţial. Preţul 
de pornire a licitaţiei este 
prevăzut în caietul de sarcini, 
respectiv în anexa nr.1 pentru 
bunurile dezmembrate și în 
anexele nr.2 și 3 pentru bunu-
rile nedemontate, af late în 
subteran. Documentele de 
participare la licitaţie se 
primesc în intervalul 20-22 
septembrie 2017, inclusiv, la 
registratura societăţii. Cota 
de cheltuieli de participare la 
licitaţie este de 100Lei cu 
TVA, se achită la casieria 
societăţii sau cu OP în contul: 
RO20RZBR000006 
0012829447 ,  deschis  la 
Raiffeisen Bank Mioveni, și 
nu se returnează participan-
ţilor. În caz de neadjudecare, 
următoarele licitaţii se orga-

nizează astfel: -în data de 03 
octombrie 2017, ora 10.00, 
având termen de depunere a 
documentelor de către licita-
tori, intervalul 28 septem-
brie-02 octombrie 2017, 
inclusiv;  - în data de 10 
octombrie 2017, ora 10.00, 
având termen-limită de depu-
nere a documentelor de către 
licitatori, intervalul 05-09 
octombrie 2017, inclusiv. 
Relaţii  despre condiţiile 
admiterii la licitaţie, inven-
tarul bunurilor dezmembrate, 
precum și preţul individual al 
fiecărui bun pot fi obţinute la 
sediul SC Servicii Edilitare 
pentru Comunitate Mioveni 
SRL, str. Lizevilor, nr. 1, tel. 
0 3 4 8 . 4 4 5 . 8 8 5  s a u  f a x : 
0348.445.886 sau la: contact@
sedc-mioveni.ro

l Consiliul Local al Munici-
piului Dorohoi, județul Boto-
șani, cu sediul în Dorohoi, str. 
Grigore Ghica nr. 34, județul 
Botoșani, concesionează prin 
licitație publică delegarea de 
gestiune a serviciului public 
local de persoane prin curse 

      Adplanner Studio                           Str. Gh. Pop de Basesti nr. 25A, camera 2, sector 2.                             
Tel. 031.805.95.50.

Anunţuri Presa Scrisă Bd. Magheru Nr. 32-36, Anexa E, ap. 1, sector 1, 
Tel. 0767.195.285.

Argeşul Liber                                  Bd. Republicii Nr. 88, Piteşti. Tel. 0248-217.704.

Grup Licitaţii Publice SRL              Str. I.C Brătianu Nr. 135, Brăila. tel. 0757.592.586. 

Calliope SRL                                   Str. Republicii Nr. 5 Ploieşti, Tel. 0244-514.052.

Curierul de Vâlcea                         Calea lui Traian nr. 125, Bl. SOCOM, Et. 3, Rm. Vâlcea 
Tel.  0250-732.325

Coris 2000                                       B-dul Chimiei Nr. 6, bl. D2, parter, Slobozia. 
Tel. 0243.23.11.83

Genin Media                               Bucureşti. Tel. 0722.609.887

Global Impex Distribution                 Str. Muntenimii Nr. 2, Iaşi. 
Grupul De Presă Român                  Şos. Mihai Bravu nr. 3, Sector 2. Tel. 021-252.63.01
In Media SRL                                   Str. Traian Grozavescu Nr 7, Braşov. Tel. 0268-549.712
Indicativ Media                                  Str. Ing. N. Teodorescu Nr. 41, Sector 6. 

Tel. 021-311.69.80
1st Klass International                        Str. 13 Septembrie Nr. 126, bl. P34, Sector 5. 

Tel: 021-411.75.67.
Manpres Distribution                       Pţa Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11, Sector 1 

Tel. 021.312.48 .01
Maxim                                           Bd. Carol Nr. 35. Tel. 021-314.52.01
Metropolitan Maxpress ADV               Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova

Tel. 0768.44.11.33
Paper Ganet                                      B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62

Profesional Global Press                   Bd.  Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4  
Telemedia Press                                 Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria. 

Tel. 0247-317.738

Ziua Tomis                                          Str. Trandafirului Nr. 12, Constanţa. Tel. 0241-55.20.19

Anunţurile se preiau şi prin intermediul agenţiilor noastre partenere:

VREI SĂ PUBLICI UN ANUNŢ ÎN 
JURNALUL NAŢIONAL?                   

NIMIC MAI SIMPLU!

Anunţul tău va fi publicat în ediţia naţională tipărită în                
maximum 24 de ore!

Sună la numerele de telefon 0741.079.105 sau 021.208.75.01 
sau scrie la adresa de email micapublicitate@jurnalul.ro.



VI www.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Miercuri, 6 septembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național
regulate pentru: Traseu nr. 1 
Dealu Mare – B-dul Victoriei 
– D. Pompeiu – G. Enescu – 
Mihai Viteazu (Dealu Morii). 
Traseul nr. 2 Dumbrava Roșie 
- Calea Plevnei - Duzilor - 
B-dul Victoriei – D.Pompeiu 
– G. Enescu – V.Alecsandri - 
Poștei - Olinescu -1 Decem-
brie - Cimitir. Traseul nr. 3 
Centru - D. Pompeiu – CD 
Gherea – Sf. Ioan Românul - 
Loturi Enescu. Licitația va 
a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
09.10.2017, ora 11  :00, la 
sediul Primariei Municipiului 
Dorohoi str. Grigore Ghica nr. 
34, județul Botoșani. Caietul 
de sarcini se poate obține de 
la  Direcția Patrimoniu- 
C o m p a r t i m e n t u l  U L M , 
contra  sumei  250,00 lei înce-
pând cu 07 septembrie 2017. 
Taxa de participare la licitație 
este de 250 lei, iar garanția de 
participare la licitație este în 
cuantum de 300,00 lei. Data 
limită pentru înscrierea la 
licitație și pentru depunerea 
ofertelor este 06 octombrie 
2017, ora 14:00 la sediul 

Pr imăr ie i  Munic ip iu lu i 
Dorohoi.

l Consiliul Local Mihai 
Bravu, cu sediul in comuna 
Mihai Bravu, jud. Tulcea, cod 
f i s c a l  4 7 9 4 0 4 4  t e l e f o n 
0372789288,  cod postal 
827140,  adresa de mail 
primaria_mihaibravu@
yahoo.com, organizeaza lici-
tatie publica in vederea inchi-
rierii unei suprafete de 7 ha 
de teren de islaz crescatorilor 
de animale: Documentatia de 
atribuire se poate obtine 
zilnic, de luni pana vineri, 
contra cost. Pretul este de 20 
lei si se poate achita la casi-
eria primariei sau cu ordin de 
plata. Licitatia va avea loc in 
data de 28.09.2017, orele 
10:00 la sediul Primariei 
c o m u n e i  M i h a i  B r a v u .
Inscrierea la licitatie se va 
f a c e  p a n a  l a  d a t a  d e 
27 .09 .2017  ore le  16 ,00 . 
Instanta competenta pentru 
solutionarea litigiilor: Tribu-
nalul Tulcea.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional 
t ip  Card ADR emis  pe 
numele Nicolae Ciprian. Il 
declar nul.

l Subscrisa, Reinert Ingredi-
ents SRL, cu sediul în Bucu-
rești, str.Carol Davila, nr.93, 
sc.A, ap.2, parter, camera 3, 
sector 5, înregistrată la regis-
trul  comerţului  sub nr.
J40/8546/1997, Cod Unic de 
Înregistrare: 9910352, declară 
pierderea certificatului de 
înregistrare nr.1990404 și a 
certificatelor constatatoare nr. 
318512/2009 aferente activi-
tăţilor desfășurate la sediul 
social și la terţi, acestea 
urmând a fi nule.

l Pierdut certificat constatator 
nr.4123 din 26.01.2010, emis de 
Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă  Tribunalul Dolj, pe 
numele Teodorescu Ghe. Doru 
Persoană Fizică Autorizată. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat consta-
tator nr. 31764/14.09.2016, 
eliberat de ORC Arad, pt. Sc 
Optica Dr. Sarbu Srl. Il declar 
nul.

l Pierdut Pierdut Carnet 
Interventii casa de marcat, 
apart inand Sc Anastasi 
Saloon. Il declar nul.

l Cabinet Avocat „Cumanov 
Laura”, cu sediul în mun. 
București, str. Jirului nr. 24, 
et.3, ap. 13, cam. 3, sector 4, 
C.U.I. 33861473, declar pier-
dute din 03.07.2014 următoa-
r e l e  a c t e :  d o s a r e  d e 
înregistrare dată certă, acte 
dată certă avocat 2000-2014, 
f a c t u r i e r e  2 0 0 0 - 2 0 1 4 , 
contracte asistenţă juridică pe 
perioada 2000-2014, chitan-
ţiere 2000-2014, carduri 
credit, carte avocat, încheieri 
și contracte dată certă. Declar 
pierdute și anulate toate 
actele 2000-2014.

l Pierdut documente conta-
bile (facturi, chitanţe etc.) 

între firma SC Arg Bela Tom 
2000 SRL Curtea de Argeș, 
RO16994569, J03/2042/2004, 
și firmele: S.C. Class Com 
Impex SRL București, CUI 
17200283; S.C. Amg Prest 
Construct SRL București, 
CUI 18138686; S.C. Ferom 
S R L  B u c u r e ș t i ,  C U I 
14683442; S.C. Acc Accesorii 
S.A. București, CUI 20764738;  
S . C .  R i v a r t  C o n s t r u c t 
Intermed SRL București, CUI 
22217370, S.C. Alvi Auto 
Impex SRL București, CUI 
24539860, S.C. Electric Planet 
SRL București, S.C. Top Tran-
scar SRL București, CUI 
22816019, S.C. Itland Grup 
S R L  B u c u r e ș t i ,  C U I 
15889840, S.C. Brumex Impex 
S R L  B u c u r e ș t i ,  C U I 
17101964, S.C. Aleiry Impex 
S R L  B u c u r e ș t i ,  C U I 
27170929, S.C. West Com 
S . R . L .  B u c u r e ș t i ,  C U I 
13648579, S.C. Euterra Expert 
C o n s t r u c t  S R L ,  C U I 
22810512, S.C. Vanima Serv 
Consult  Bucureșt i ,  CUI 
14295734, S.C. Ama Cris 

C o m t e x t i l  S R L ,  C U I 
18430647. 

COMEMORĂRI

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu

l programele principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku
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Dumnezeu să o 

odihnească în pace!


