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OFERTE SERVICIU
l Respect Security angajează 
agenţi de securitate. 0758.077.231/ 
021.312.74.16

l Elvila angajează pentru maga-
zinul de mobilă din Bucureşti 
(Cartier Aviaţiei) casier (ă) factu-
rare, consilieri de vânzare şi mani-
pulanţi .  Oferim salariu şi 
b o n u s u r i  a t r a c t i v e . 
Tel.0372.131.899. Trimite CV la: 
magazin.baneasa@elvila.ro. 

l Angajam femei, barbati si 
cupluri in diferite fabrici din 
Slovacia si Cehia. 0743.488.175.

l Căutăm croitoreasă/cusăto-
reasă. Atelier de creaţie vestimen-
tară în serie mică şi pe comandă, 
zona Romană. Salariu atractiv, 
mediu de lucru plăcut, cerem şi 
oferim seriozitate. 0752.090.603.

l Firmă consacrată de amenajări 
angajează rigipsari, zugravi, neca-
lificaţi. Acordăm contract muncă, 
salariu negociabil (telefonic), 
bonuri masă, cazare gratuită 
(Bucureşti). Telefon: 0766.251.547.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 Drăgu-
şeni, cu sediul în localitatea 
Drăguşeni, str.-, nr.-, judeţul 
Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de: Îngrijitor II G, 1 
post, perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 27 iunie 
2017, ora 09.00; -proba practică în 
data de 27 iunie 2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -domiciliu 
stabil în localitatea Drăguşeni; 
-studii generale sau medii; 
-vechime- nu este cazul; -vârstă 
maximă de 50 ani; -capacitate de 
efort şi spirit gospodăresc; -să 
dovedească seriozitate şi responsa-
bilitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de  09.06.2017, ora 
14.00, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Drăguşeni. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Drăguşeni, persoană de 
contact: Dima Mădălina, telefon: 
0757.577.334.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi vacante de 
muncitor calificat IV (liftier) la 
Atelier întreținere şi reparații 
instalații, utilaje, clădiri, pe durată 
nedeterminată. Condiţii specifice: 
-certificat de calificare în meserie; 
-curs de calificare de liftier; -auto-
rizație ISCIR. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, în 

data de 19.06.2017, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 22.06.2017, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina- Serv.
RUNOS în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina- Serv.RUNOS sau 
la nr.de telefon: 0349.802.550. 

l Primăria Comunei Chiscani, cu 
sediul în Comuna Chiscani, str.
Principală, nr.224, Jud.Brăila, 
având în vedere prevederile Legii 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
funcţii publice de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de speciali-
tate, Compartiment financiar 
contabil, impozite şi taxe, executări 
silite, resurse umane: -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesional 
principal; -1 post de referent, clasa 
III, grad profesional superior; -1 
post de referent, clasa III, grad 
profesional principal. Condiţii de 
participare la concurs: -îndepli-
neşte condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru a 
ocupa o funcţie publică. Condiţii 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs şi a ocupării 
funcţiilor publice sunt: Pentru 
funcţia publică de inspector, clasa 
I, grad profesional principal, 
compartiment financiar contabil, 
impozite şi taxe, executări silite, 
resurse umane: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economic; 
-vechime minim 5 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Pentru funcția 
publică de referent III, grad profe-
sional superior, compartiment 
financiar contabil, impozite şi taxe, 
executări silite, resurse umane: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau echivalentă în 
domeniul economic; -vechime 
minim 9 ani în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Pentru funcția publică de 
referent III, grad profesional prin-
cipal, compartiment financiar 
contabil, impozite şi taxe, executări 

silite, resurse umane: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat sau echivalentă în domeniul 
economic; -vechime minim 5 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Chiscani, din 
Str.Principală, nr.224, şi se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 22.06.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
27.06.2017, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, a anunţului de 
organizare a concursului la sediul 
Primăriei Chiscani. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Chiscani, Str.Principală, 
nr.224 -Biroul Resurse Umane şi 
Secretariat sau la telefon: 
0239.664.011, persoană de contact: 
Enache Marcela, secretar comună. 

l Primăria Comunei Vlădila 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional principal, din cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vlădila, 
judeţul Olt, după cum urmează: 
A.Denumirea funcţiei publice: 
Consilier, clasa I, Compartimentul 
contabilitate, Grad profesional 
principal. B.Probele pentru 
concurs: 1. Selecţia dosarelor de 
înscriere; 2. Proba scrisă; 3. Inter-
viul. C.Condiţiile de participare la 
concurs. 1. Condiţii generale: 
Candidatul trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. 2. Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-vechime de 5 ani în specialitatea 
studiilor; -cunoştinţe de operare 
calculator (pachet MS Office, 
Acces, Excell, Word, Internet 
-nivel mediu); D.Condiţii de desfă-
şurare a concursului: 1. Data 
depunerii dosarelor de înscriere 
concurs: în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României; 2. Data 
probei scrise: 30.06.2017, ora 10.00; 
3. Data şi ora interviului vor fi 
anunţate după proba scrisă. 4. 
Locul desfăşurării probelor: sediul 
Primăriei Vlădila, din Str.Cozia, 
nr.203, Judeţul Olt. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Vlădila, strada Cozia, 
nr.204, judeţul Olt, de luni până 
vineri, între orele 08.00-16.00, sau 
la telefon: 0249.543.003. 

l Direcţia Generală pentru Admi-
nistrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 organi-
z e a z ă  c o n c u r s 
pentru ocuparea a 
d o u ă  f u n c ţ i i 
publice de execuţie 
v a c a n t e  d e 
inspector, clasa I, 
grad profesional 
s u p e r i o r  l a 
Compartimentul 
Urmărire 
Contracte. Data 
organizării probei 
scrise: 22.06.2017, 
ora 11.00. Data 
organizării inter-

viului: 26.06.2017, ora 10.00. 
Locul: str. Luigi Galvani nr. 20, 
sector 2, Bucureşti. Dosarele de 
participare la concurs se va face în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării prezentului anunț. Condiţii 
de participare: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă: ştiinţe 
inginereşti, administrative, 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice. Informaţii suplimentare la 
tel. 021.212.15.44/ 021.212.11.39/ 
222.

l Şcoala Gimnazială Nr.1, cu 
sediul în localitatea Ciolpani, str.
Şcolii, nr.79, judeţul Ilfov, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
Secretar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 15.06.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
16.06.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: medii/superi-
oare; -vechime: minim 10 ani în 
specialitate sau în specialităţi 
înrudite cu atribuţii specifice 
postului; -cunoştinţe avansate de 
operare pe calculator. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până pe data de 
8.06.2017 la sediul Şcolii Gimna-
ziale Nr.1 Ciolpani. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  s e d i u l  Ş c o l i i 
Gimnaziale Nr.1 Ciolpani, 
persoană de contact: Calarasu 
Geanina, telefon: 0721.276.214, 
e-mail: calarasugeanina@yahoo.
com .

l Spitalul Militar de Urgenţă ,,Dr. 
Ion Jianu,, Piteşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual: 1 post de 
muncitor calificat IV (studii gene-
rale) la bloc alimentar- Adminis-
trativ. Concursul se va desfăşura 
în perioada 19.06.2017-05.07.2017, 
începând cu ora 11.00, la sediul 
SMU ,,Dr. Ion Jianu,, Piteşti după 
cum urmează: proba scrisă în data 
de 19.06.2017, ora 11.00, proba 
practică în data de 23.06.2017, ora 
10.00 şi proba de interviu în data 
de 29.06.2017, ora 11.00. Perioada 
de depunere a dosarelor de 
înscriere la concursuri este: 
22.05.2017-07.06.2017. Data limită 
de depunere a dosarelor de 
înscr iere  la  concurs  este : 
07.06.2017, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare pe site-ul: www.smupi-
testi.ro la rubrica anunţuri şi la 
Biroul Resurse Umane din SMU 

,,Dr. Ion Jianu,, Piteşti cu sediul în 
Mun.Piteşti, str.Negru Vodă, nr.47, 
jud.Argeş- tel.0248.218.090/ 
0248.218.172 interior 224, 266.

l Primăria Comunei Podari orga-
nizează, la sediul din str. Dunării, 
nr. 67, comuna Podari, judeţul 
Dolj, concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant Muncitor III (buldoexcava-
torist), Compartiment Deservire 
generală. Concursul se organi-
zează în două etape: prima etapă 
în data de 19.06.2017, ora 10.00- 
proba practică, a doua etapă în  
data de 23.06.2017, ora 10.00- 
proba de interviu. Pentru a putea 
participa la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumulativ, 
următoarele condiţii: 1. Condiţii 
generale: Conform art. 3 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările intro-
duse de HG nr.1027/2014. 2. 
Condiţii specifice: a) studii medii, 
b) vechime în specialitate- ; c) 
experienţă anterioară constituie un 
avantaj, d) disponibilitatea de a 
lucra în program prelungit; e)
certificat de calificare acreditat- 
Maşinist la maşini pentru terasa-
mente- buldoexcavatorist, f) 
posesor carnet şofer- categ. B, C, 
CE. Dosarele de înscriere se vor 
depune  până  l a  da t a  de 
12.06.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei comunei Podari din str. 
Dunării, nr. 67, com. Podari, judeţ 
Dolj. Informaţii suplimentare cu 
privire la documentele aferente 
concursului, tematica şi biblio-
grafia se afişază la sediul instituţiei 
sau se pot obţine la  telefon 
0251/339.155, Secretariatul comi-
siei de concurs. 

l Anunţ. În conformitate cu 
prevederile art. 1 alin. (1) din 
Regulamentul -cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Inspecto-

ratul Teritorial de Muncă Bucu-
reşti cu sediul în Bucureşti str. 
Radu Vodă nr. 26-26A, sector 4, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de  inspector de speciali-
tate, gradul I, din cadrul  Compar-
t imentu lu i  Admin i s t ra t iv 
-Serviciul Economic, Financiar şi 
Achiziţii Publice şi a unui post de 
şofer, treapta profesională I, din 
cadrul  Compartimentului Admi-
nistrativ -Serviciul Economic, 
Financiar şi Achiziţii Publice. 
Concursul se desfăşoară la sediul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă din Str. Radu Vodă nr. 
26-26A, sector 4, Bucureşti, după 
cum urmează: -dosarele de 
înscriere se pot depune în peri-
oada 24.05.2017 -09.06.2017, după 
următorul program: de luni până 
joi între orele 08,00-16,30 şi vineri 
între orele 08,00-14,00, la Biroul 
Resurse Umane; -proba scrisă 
pentru ocuparea postului de 
inspector de specialitate, gradul I  
are loc în data de 19.06.2017 -ora 
09,00; -data şi ora susținerii inter-
viului se afişează odată cu rezulta-
tele la proba scrisă; -proba scrisă 
pentru ocuparea postului de şofer, 
treapta profesională I are loc în 
data de 19.06.2017 -ora 10,30; 
-proba practică -are loc în data de 
23.06.2017, ora 10,30; -data şi ora 
susținerii interviului se afişează 
odată cu rezultatele la proba prac-
tică; În vederea participării la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoa-
rele condiţii: Condiţii generale 
prevăzute la art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare 
de sănătate corespunzătoare 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Admi-

nistrare Fiscală. Direcția Ge-

nerală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Pu-

blice Teleorman. Citație. Ad-

ministrația Județeană a Fi-

nanțelor Publice Teleorman, 

cu sediul în Alexandria, str. 

Dunării, nr. 188, jud. Teleor-

man, în numele Direcției Ge-

nerale Regionale a Finanțelor 

Publice Ploiești, cu sediul în 

Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 

22, județul Prahova, în calita-

te de creditor, înștiintează pe 

debitoarea S.C. Birsan Con-

trans SRL, cu sediul în Alex-

andria, str. Negru Vodă, nr. 

102, CUI 15174668, jud. 

Teleorman, că pe rolul Tri-

bunalului Teleorman, cu se-

diul în Alexandria, str. Inde-

pendenței, nr. 22, județul 

Teleorman se află dosarul nr. 

2677/87/2016 având ca obi-

ect procedura insolvenței, în 

care debitoarea este chemată 

în judecată pentru termenul 

din data de 08.06.2017.
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postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f)îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g)nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii speci-
fice pentru ocuparea postului de 
inspector de specialitate, gradul I, 
a) Studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă  absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; b)Cunoştinţe de operare /
programare pe calculator (necesi-
tate şi nivel): cunoştinţe de 
operare atestate prin diplôme /
certificate/atestat ECDL; c) 
Vechime în specialitate: min. 2 
ani; Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului de sofer gradul 
I, a) Studii  de specialitate: Studii 
medii; b)Vechime în specialitate: 
minim 1 an; c) Abilităţi, calităţi şi 
aptitudini necesare: aptitudini de 
mecanică şi electricitate auto, 
abilităţi pentru conducerea unui 
autovehicul; d) Carnet auto 
profesionist categoriile B şi C; e)
Cazier auto eliberat de către 
Brigada Rutieră. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu: a.Ce-
rere de înscriere la concurs; b.
Copia actului de identitate; c. 
Copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale altor 
documente care să ateste îndepli-

nirea condiţiilor specifice; d.Copie 
a carnetului de muncă conformă 
cu originalul, sau după caz, o 
adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; e.Cazierul 
judiciar; f.Adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului, de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către alte unităţi sanitare abilitate. 
Adeverinţa de sănătate trebuie 
conţină în clar numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; 
g.Curriculum vitae. Actele prevă-
zute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi 
în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la Biroul Resurse Umane, sau la 
nr. de telefon: 021.331.18.03. Dr. 
ing. Constantin Bujor, Inspector 
şef Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti

VÂNZĂRI TERENURI  
l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr.93. 
Tel.0742.62.52.42.

CITAȚII  
l Se citează Baricz Sinon, Baricz 
Janos, Baricz Istvan şi Szejke Iren, 
la sediul SPM Vrabie Mircea şi 
Beşchia Georgeta Daniela, de pe 
strada de Mijloc, nr. 42, Braşov, în 
ziua de 8 iunie 2017, la ora 13.00, 
în vederea dezbaterii succesiunii 
după defunctul Baricz Imre, 
decedat la data de 02.01.2015, cu 
ultimul domiciliu în mun. Braşov. 

l Paratul Hoidic Arcadi este citat 
la Judecatoria Radauti pe data de 
7 iunie 2017 in dosarul de divort 
nr. 2661/285/2016, reclamanta 
fiind Hoidic Adriana.

l Numitul Creţu Gabriel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut, în 
Aleea Mihail Kogălniceanu, nr.5, 
sc B, et.1, ap.6, jud. Botoşani, este 
c h e m a t  î n  d o s a r u l  n r. 
130411193/2016 la Judecătoria 
Botoşani, în calitate de pârât în 
proces cu Creţu Cozmina, recla-
mantă pentru majorarea pensiei 
de întreţinere,  la data de 
14.06.2017, ora 8.30.

l Domnul Pichiu Constantin, 
in calitate de parat, este chemat 
in judecata in data de 25 mai 
2017, orele 8:30, la Judecatoria 
Ias i ,  in  dosaru l  c iv i l  nr. 
14865/245/2015, avand ca obiect 
succesiune, in contradictoriu cu 
Pichiu Elena s.a.

l Ilie Cristina este chemată la 
Judecătoria Iaşi în data de 
26 .06 .2017 ,  în  dosar  nr. 
23814/245/2016 având ca obiect 
divorț fără minori, la complet 
C36, ora 8.30 în contradictor cu 
Dima Cristian.

l Numita Rizea Florenţa este 
citată în data de 24.05.2017 la 
Judecătoria Roşiorii de Vede în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
4187/292/2016 având ca obiect 
divorţ.

l Covaci Iuliu şi soţia Covaci 
Adela sunt citaţi pe data de 
22.06.2017 la Tribunalul Cluj în 
dos. nr. 4306/328/2013 în calitate 
de pârâţi.

DIVERSE  
l SC Drakom Silva SRL Braşov, 
prin lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, solicită depu-
nerea de oferte pentru efectuarea 
serviciilor de contabilitate. Ofer-
tele se vor trimite la adresa lichi-
datorului judiciar din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, 
prin poştă, în plic cu confirmare 
de primire, până la data de 
20.06.2017. Rel. tel. lichidator 
Elena Huideş 0722.634.777.

l Euroextract SRL, cu sediul în 
Municipiul Constanţa, Str. Ardea-
lului nr. 10, camera 2, bloc L32, sc. 
C, parter,  ap.  39,  judeţul 
Constanţa, solicită de la Agenţia 
de Protecţie a Mediului, obţinerea 
autorizaţiei de mediu pentru acti-
vitatea: Extracţia pietrei pentru 
construcţii  Şisturi verzi, desfăşu-
rată în sat Cogealac, comuna 
Cogealac, parcelele P 808/2, 
P808/3, P808/4, P808/5, judeţul 
Constanţa. Persoanele fizice sau 
juridice interesate, pot depune 
eventualele contestaţii sau 
sugestii, la sediul APMConstanţa, 
Str. Unirii nr. 23, telefon 546696.

l Anunt public SC EHP Technics 
SRL,cu sediul in Carani, nr.223, 
avand C.F.RO 34768314, inreg. la 
O R C  T i m i s ,  s u b  n r . 
J35/1695/2015, anunta intentia de 
obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru activitatea cu COD CAEN 
3314 - repararea echipamentelor 
electrice, desfasurata la punctul 
de lucru din Carani, nr. 223, jud. 
Timis.

l Judecătoria Iaşi în dosar 
nr.31044/245/2016 admite acți-
unea formulată de către recla-
manta Moroşanu Maria CNP 
2930428226702, cu domiciliul în 
Iaşi, b-dul Poitiers, nr.71, bl.
Cămin 6, et.4, ap.114, județ Iaşi, 

în contradictoriu cu pârâtul Rău 
M a r i a n - T r a i a n  C N P 
1921122226773, cu domiciliul în 
com.Lețcani, sat Bogonos, județ 
Iaşi. Dispune ca autoritatea părin-
tească asupra minorului Rău 
Gabriel cu CNP 5121005226791, 
să fie exercitată în mod exclusiv 
de către reclamanta Moroşanu 
Maria. Obligă pârâtul Rău Mari-
an-Traian la plata sumei de 280 lei 
către reclamanta Moroşanu 
Maria, cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Executorie provizoriu de 
drept. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare. 
Cererea de apel, însoțită de moti-
vele sale, se va depune la Judecă-
toria Iaşi. Pronunțată prin 
punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței azi, data de 24.03.2017.

l Subsemnatul Preda Florea în 
calitate de fiu vitreg al defunctei 
mamei mele Preda Maria, fostă 
Pătraşcu, fiica lui Ioan şi Iordana, 
născută la data de 13.07.1932 în 
localitatea Dăbuleni, jud. Dolj, cu 
ultimul domiciliu al acesteia în 
Bucureşti, str. Pădureni nr. 10, 
sector 6, aduc la cunoştinţă 
decesul acesteia care a avut loc în 
data de 15.05.2010, în vederea 
deschiderii succesiunii de pe urma 
acesteia, rog rudele sau cei care au 
cunoştinţe despre aceasta să mă 
contacteze  la  nr.  de  te l . 
0721.245.453/ 0721.226.348. Vă 
mulţumesc.

l Judecatoria Lipova, prin Inche-
ierea de sedinta din data de 16 
mai 2017, a dispus afisarea 
prezentei somatii la usa instantei, 
prin care informeaza public ca 
petenta Hanas Ileana-Elena, 
domiciliata in Municipiul Arad, 
bl.X42, sc.B, et.5, ap.21, jud.Arad, 
a invocat dobandirea dreptului de 
proprietate,prin uzucapiune, prin 
jonctiunea posesiilor, asupra 
parcelei inscrisa in CF nr.301215 
Varadia de Mures (CF vechi 
nr.609  Jul i ta) ,  avand nr.
topo.1333,in suprafata de 
3.960mp, constituit din teren 
intravilan, proprietar tabular 
Szere Ana, sotia lui Bugysan 
Trandafir. Cei interesati sunt invi-
tati sa depuna acestei autoritati 
opozitii,cu precizarea ca,in caz 
contrar,in termen de 30 de zile de 
le emiterea celei din urma publi-
catii se va trece la judecarea 
cererii.

l Petcu Constantin, domiciliat în 
com. Tudor Vladimirescu str. 
Lalelelor  nr. 12, jud. Brăila, este 
citat în ziua de 08.06.2017 la Jude-
cătoria Tulcea, în calitate de pârât 
în Dosarul nr. 4312/327/2016, 
având ca obiect rezoluțiune 
antecontract.

SOMAȚII  
l Dosar nr. 1930/246/2016. 
Somatie, prin cererea inregis-
t r a t a  s u b  d o s a r  n r . 

1930/246/2016, reclamantii Dan 
Radu si Dan Costina in contra-
dictoriu cu paratii Petii teodor 
Dorel si Petii Brindusa solicita 
inscrierea dreptului de proprie-
tate pe titlu de uzucapiune, 
asupra cotei de 1/1 parti, in 
devalmasie, respectiv comunitate 
legala de bunuri, asupra imobi-
lului teren arabil extravilan 
inscris in CF 2719 Taut identi-
ficat prin numarul topografic 
1113-1119/a.12/142, teren extra-
vilan in suprfata de 5174 mp si 
asupra imobilului teren arabil 
extravilan inscris in CF 2719 
taut identificat prin numarul 
topografic 1113-1119/a.12/145, 
teren extravilan in suprafata de 
6939 mp, teren necooperativizat, 
prin uzucapune de 20 de ani de 
la moartea proprietarului tabular 
defunctul Busca Teodor decedat 
la data de 04.11.1971, acelasi 
Bisca Teodor, prin jonctiunea 
posesiei cu posesia paratilor petii 
Teodor-Dorel si Petii Brindusa. 
In urma acesteia sunt somati, in 
baza art. 130 din Decretul-lege 
nr. 115/1938, toti cei interesati 
DE INDATA sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu, 
deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la 
solutionarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o 
luna la Tabla de afisare a Jude-
catoriei Ineu si la Primaria 
comunei Taut.
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ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie din cadrul societăţii TIN 
Management Grup S.A., în 
conformitate cu prevederile art. 
117 din Legea 31/1990 –republi-
cată, precum şi în baza art. 32 din 
Actul Constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 
23.06.2017, orele 12.00 la sediul 
societăţii din Mun. Bucureşti, 
Calea Şerban Vodă nr. 213-217, 
etaj 1, sector 4, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prelungirea 
mandatului Comisiei de Cenzori a 
societăţii TIN Management Grup 
SA. În situaţia în care, la data şi la 
ora  mai sus precizate, nu va fi 
întrunit cvorumul statutar şi legal, 
şedinţa se reconvoacă în data de 
25.06.2017, orele 12.00 în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocarea Adunării Generale 
O r d i n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r 
Nr.111/22.05.2017: Administra-
torul unic  al societăţii S.C. NIMB 
PIPERA S.A., cu sediul situat  în 
Bucureşti, Sector 2, Şoseaua 
Vergului, nr.8, Corpul 4C, înmatri-
culată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/11438/1992, 
având cod unic de înregistrare RO 
324643, în temeiul Legii nr.31/1990 
privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare Legii 
nr.297/2004 privind piaţa de 
capital, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară  a 
Acţionarilor  S.C. NIMB Pipera 
S.A., în data de 25.06.2017, ora 
12:00 la sediul societăţii, situat în 
Bucureşti, Sector 2, Şoseaua 
Vergului,  nr.8, Corpul 4C, 
România, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la S.C. NIMB Pipera 
S.A. Bucureşti, până la sfârşitul 
zilei de 20.06.2017, considerată 
dată de referinţă. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va 
avea următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea prelungirii garantării 
c r e d i t e l o r  R O S E - 2 0 1 0 -
000979-WCL /15.07.2010, ROSE-
2010-000981-WCL/20.07.2010 şi 
ROSE-2015-000017-ST/17.07.2015 
acordate de către UniCredit 
Bank– S.A. către S.C. Inorogul 
Impex S.R.L. 2. Menţinerea garan-
ţiilor constituite anterior până la 
rambursarea integrală a facilită-
ţilor pentru garantarea cărora au 
fost constituite; -ipoteca imobiliară 
şi interdicţiile de înstrăinare, 
grevare, închiriere, dezmembrare, 
alipire, demolare, restructurare, 
amenajare şi construire, asupra 
bunului imobil situat în str. Şos. 
Vergului nr.8 sector 2 Bucureşti, 
proprietatea lui S.C. NIMB Pipera 
S.A., identificat cu număr cadas-
tral 18570 şi înscris în cartea 

funciară a unităţii administrativ- 
teritoriale nr. 92240 din Bucureşti. 
-Bilete la ordin emise de Inorogul 
Impex SRL în favoarea Băncii 
stipulate fără protest şi avalizate 
de către S.C. NIMB Pipera S.A. 3. 
Aprobarea noilor garanţii pentru 
creditele identificate la punctul 1 
de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acţionarilor. -Bilet la 
ordin emis de S.C. Inorogul Impex 
S.R.L. în favoarea Băncii stipulat 
fără protest şi avalizat în nume 
personal de către S.C. NIMB 
Pipera S.A.  4. Aprobarea şi 
semnarea actelor adiţionale înche-
iate la contractele de credit ROSE-
2015-000017-ST/17.07.2017, 
ROSE-2010-000979-WCL 
/15.07.2010 si ROSE-2015-
000981-WCL /20.07.2015 înche-
iate de S.C. Inorogul Impex S.R.L. 
cu UniCredit Bank– S.A., contrac-
telor de garanţie, precum şi a 
tuturor oricăror documente nece-
sare în legatură cu contractele de 
credit menţionate anterior. 5. 
Ratificarea tuturor actelor adiţio-
nale încheiate la contractele de 
credit ROSE-2015-000017-ST 
/ 1 7 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  R O S E - 2 0 1 0 -
000979-WCL/15.07.2010 si ROSE-
2015-000981-WCL/20.07.2015 
încheiate de S.C. Inorogul Impex 
S.R.L. cu UniCredit Bank– S.A., 
ratificarea contractelor de 
garanţie, a actelor adiţionale la 
acestea, precum şi a tuturor 
oricăror documente necesare în 
legatură cu contractele de credit 
menţionate, semnate până la data 
adunării de către S.C. NIMB 
Pipera S.A. 6. Împuternicirea 
D-lui Monceanu Emilian identi-
ficat prin CNP 1490806400267, 
pentru ca, în numele şi pentru 
Societate să semneze contractele 
de credit, contractele de garanţie, 
să avalizeze BO garanţie, orice alte 
acte adiţionale la acestea, precum 
şi orice alte documente necesare în 
legatură cu contractele menţionate 
la punctul 1. 7. Aprobarea sau  
modificarea situaţiei financiare 
pentru anul în curs, pe baza 
rapoartelor prezentate de adminis-
tratorul unic, rapoarte întocmite 
de către cenzorii societăţii. 8. 
Împuternicirea d-nei Matei Liliana 
pentru efectuarea demersurilor 
necesare, în vederea ducerii la 
îndeplinire  a hotărârii adoptate în 
AGOA şi publicării prezentei în 
Monitorul Oficial şi de asemeni 
publicarea într-un ziar local. Acţi-
onarii cu drept de vot au posibili-
tatea de a vota prin corespondenţă, 
înainte de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. Acţionarii 
persoane fizice pot participa la 
şedinţă în nume propriu sau prin 
reprezentare, cu împuternicire 
dată unui alt acţionar sau unei alte 
persoane decât acţionar pe bază de 
procură specială. Acţionarii 
persoane juridice pot participa la 
şedinţă prin persoana căreia i s-a 

delegat competenţa de reprezen-
tare sau printr-o persoană desem-
nată de aceştia în condiţiile 
documentului lor de constituire. În 
cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile 
de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Legea 
nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv 
al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează cea de-a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 26.06.2017, ora 
12:00. S.C. NIMB Pipera S.A., 
Preşedinte Consiliul de Adminis-
traţie Monceanu Emilian.

LICITAȚII  
l SC Drakom Silva SRL Braşov, 
prin lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, solicită depu-
nerea de oferte pentru efectuarea 
serviciilor de contabilitate. Ofertele 
se vor trimite la adresa lichidato-
rului judiciar din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin 
poştă, în plic cu confirmare de 
pr imire ,  până la  data  de 
20.06.2017. Rel. tel. lichidator 
Elena Huideş 0722.634.777.

l Primăria Comunei Ghioroc 
anunţă licitaţie publică în vederea 
vânzării unui imobil -pivniţă şi 
teren aferent, situată în localitatea 
Miniş, comuna Ghioroc, destinaţia 
pivniţă. Licitaţia va avea loc în 
data de 23.06.2017, ora 10.00. 
Caietul de sarcini care cuprinde 
documentele necesare pentru 
participarea la licitaţie se poate 
obţine prin solicitare scrisă de la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Ghioroc, Ghioroc, nr.89, jud.Arad, 
telefon: 0257.461.101, fax: 
0257.461.425. Informaţii se pot 
obţine la telefon: 0257.461.101, 
interior: 17, inspector urbanism: 
Cristina Chesa.

l Consiliul Local al comunei 
Gruiu, judeţul Ilfov, cu sediul în 
comuna Gruiu, sat Gruiu, Şos. 
Gruiu-Snagov, nr. 152, judeţul 
Ilfov, organizează licitaţie în 
vederea concesionării pe o durată 
de 49 de ani a imobilului teren 
intravilan Cabana Căldăruşani, în 
suprafaţă de 1,24 ha, situat în 
comuna Gruiu, sat Lipia, judeţul 
Ilfov. Documentaţia de atribuire se 
poate solicita şi obţine de la sediul 
concedentului până la data de 
14.06.2017 orele 10.00 şi vor fi 
deschise la acelaşi sediu pe data de 
15.06.2017, orele 10.00. Litigiile se 
soluţionează conform Legii 
544/2004, iar plângerea se depune 
la sediul concedentului. Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
021.350.80.08. 

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 

evaluare, respectiv 
suma de 75.090,37 
l e i  f a r a  T VA  
bunurile mobile 
din patrimoniul 
debitoarei situate 
in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” 
- corp adminis-
trativ  (mobilier, 
electronice, obiecte 
IT, aere conditio-
nate, etc). Persoa-
nele interesate vor 
cumpăra caietul 

de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 29.05.2017, 
ora 15:00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 05.06.2017 si 
12.06.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare, respectiv suma de 
320.013,27 lei fara TVA bunurile 
mobile din patrimoniul debitoarei 
situate in incinta stadionului “Ilie 
Oana” - stadion (canapele, dula-
puri,mese, comode, TV, aere 
conditionate, cusete, etc). Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 29.05.2017, 
ora 16:00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 05.06.2017 si 
12.06.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Consiliul Local Brezoi anunta 
concesionarea prin licitatie publica 
deschisa a terenului cu suprafata 
de 700 mp, situate in oras Brezoi, 
sat Pascoaia, str. Luncanilor, nr. 
1A, cu destinatia – construire locu-
inta. Durata concesiunii – pe peri-
oada existentei constructiei, dar nu 
mai mult de 49 ani. Redeventa 
minima de pornire la licitatie – 308 
euro. Documentatia de atribuire  
se poate procura contra sumei de 
50 lei de la sediul concedentului, 
compartimentul urbanism. Data 
limita pentru solicitarea clarifica-
rilor – 14.06.2017. Ofertele vor fi 
depuse in 2 exemplare pana la 

data de 21.06.2017, ora 15,00 la 
sediul Primariei Brezoi, oras 
Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, cod 
postal 245500, Judetul Valcea, 
telefon/fax 0250.778.240. Licitatia 
publica deschisa  va avea loc in 
data de 22.06.2017,ora 10,00,la 
sediul Primariei Brezoi. Relatii la 
telefon /fax 0250/778240 - comp.
urbanism,c. arh.Vasile Anca. 
Instanta competenta in solutio-
narea litigiilor aparute –Tribunalul 
Valcea, str. Scuarul Revolutiei, 
nr.1, Rm.Valcea, judetulValcea, 
telefon 0250/739120 potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr. 
544/2004.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunurile imobile aflate în 
garanția creditorului BRD SA cu 
rangul I, creditorului ANAF cu 
rangul II, si creditorului Banca de 
Export Import a României Exim-
bank SA cu rangul III* Teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 44, 
județul Mehedinți, CF 54800, nr. 
cadastru 991/1, suprafața: 9192 
mp; teren+construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 44, jud. Mehedinți, CF 54798, 
nr. cadastru 991/2, suprafață: 4884 
mp; teren + construcții situate în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr.44, jud.Mehedinți, CF 54797, nr. 
cadastru 991/3, suprafața: 1913 
mp* la pretul de pornire a licitației 
de 200.000,00 euro, ce se va plăti în 
lei la cursul BNR din ziua plății. 
Valoarea nu include T.V.A. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-

torul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în Mun. Dr. 
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, jud. Mehedinţi la data de  
06.06.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD 
SA Dr. Tr. Severin, sub nr. 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0744528869 ,  0742592183 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
judeţul Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF: 17044001, aflată în procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract 
Yna Consulting SPRL şi Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare la preturi 
diminuate cu 40% fata de raportul 
de evaluare: I - Bunurile imobile 
aflate in garantia creditorului 
Tonescu Finance cu rangul I după 
cum urmează: 1 - Clădire compusă 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 16712075/2016. Nr. 1493 din 18.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 10. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

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

cunoscut că în ziua de 07, luna 06, ora11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Dima Ion, 

prima licitație/ licitația I - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 178 mp, 

compusă din 138 mp birou și 40 mp magazie și contruită din cărămidă și stâlpi de beton și teren aferent 

în suprafață de 577 mp, situate în localitatea Iezeru, comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ 

de pornire al licitației 117.817 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe - 86.511 lei; b). Teren care nu este aferent clădirii/ 

părții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață de ..., situat în localitatea Iezeru, comuna Jegălia, 

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: teren extravilan în 

suprafață de 2.047 mp cu vie, situat în comuna Jegălia, județul Călărași, Tarla 141, parcela 6, preț de 

evaluare/ de pornire al licitației 1.896 lei (exclusiv TVA) și teren extravilan în suprafață de 850 mp cu 

vie, situat în comuna Jegălia, județul Călărași, Tarla 89/2, parcela 27, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației 4.625 lei, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP 

Călărași, Creanțe - 86.511 lei. 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 înregis-

trare, 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: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. 

Data afișării: 22.05.2017.
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din SAD1 situate la parter și etaje, 
compus din 3 încăperi și etaj 
situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu 
acces din DJ 691 Timișoara – 
Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1-
U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, 
suprafață: 1646/3290 mp, la pretul 
de pornire a licitatiei de 97.722,00 
euro. 2 - Teren intravilan situat în 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, 
nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52296, nr. 
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 
1452 mp; teren + construcții 
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, 
CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, 
suprafața: 643 mp; teren + 
construcții situate în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 
814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; 
teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 
814/18/2, suprafața: 3202 mp ; 
teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. 
Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 
814/17/4/2, suprafața: 722 mp; 
teren + construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, 
județul Mehedinți, CF 52303, nr. 
cadastru 814/17/7/2, suprafața: 
6680 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 963.720,00 euro. 3 - 
Hala P+1E, buncăr, magazie și 

zonă de protecție situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 
Timișoara – Lipova) jud. Timiș, 
CF 401670 (CF vechi 4069), nr. 
cadastru Cc 215/16, suprafață: 
2663 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 194.280,00 euro. 4 - 
SAD2 la parter și etaj situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timișoara – Lipova) jud. 
Timiș, CF 401673-C1-U2, nr. 
cadastru Cc 215/5/II, suprafață: 
1644/3290 mp, la pretul de pornire 
a licitatiei de 97.638,00 euro. 5 - 
Teren extravilan situat în comuna 
Ghiroda, str. Calea Lugojului jud. 
Timiș, CF 400834 (CF vechi – 
4606), nr. cadastru A428/9/2, 
suprafața: 10.000 mp; teren intra-
vilan situat în comuna Ghiroda, 
str. Calea Lugojului, județul Timiș, 
CF 400009 (CF vechi – 20272), nr. 
cadastru A428/1/1, suprafață: 
15.000 mp, la pretul de pornire a 
licitatiei de 629.580,00 euro. 6 - 
Teren+construcții situate în loc. 
Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr. 11A, jud. Mehedinți, CF 52336, 
nr. cadastru 575/2, suprafața: 900 
mp. la pretul de pornire a licitatiei 
de 203.400,00  euro. Valorile nu 
contin TVA. Pretul se va plati in lei 
la cursul BNR din ziua plății. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 

vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de  
06.06.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si achizitionarea caie-
tului de sarcini cu cel putin 2 ore 
inainte de ora de incepere a licita-
tiei publice. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO54 BRDE 
260S V428 9386 2600. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
t e l e f o n - f a x  0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 , 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com. 

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunul imobil aflat in 
garanția creditorului Volksbank 
Romania SA cu rangul I, credi-
torul Banca de Export Import a 
României Eximbank SA cu rangul 
I in calitate de co-creditor ipotecar 
* Teren extravilan+constructii 
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Cernețului, nr. 23A, județul 
Mehedinți, CF 52063, nr. cadastru 
932, suprafața: 21660 mp* la 
pretul de pornire a licitatiei de 
3.272.800,00 lei echivalentul a 
749.000,00 euro. Valoarea nu 
include T.V.A; Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 

nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Mun. Dr.Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi 
la data de  06.06.2017 orele 13:oo. 
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala Dr. 
T r .  S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege.Relaţii la telefon-fax 
0744528869 ,  0742592183 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar societățile 
profesionale de insolvență asociate 
prin contract Yna Consulting 
SPRL și Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în localitatea 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: Bunul imobil aflat in 
garanția creditorului Volksbank 
Romania SA cu rangul I, credi-
torul Banca de Export Import a 
României Eximbank SA cu rangul 
I in calitate de co-creditor ipotecar 
* Teren extravilan+constructii 
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Cernețului, nr. 23A, județul 
Mehedinți, CF 52063, nr. cadastru 
932, suprafața: 21660 mp* la 
pretul de pornire a licitatiei de 
3.272.800,00 lei echivalentul a 
749.000,00 euro.  Valoarea nu 
include T.V.A; Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosarul  de  insolvență  nr. 
9465/101/2012. Licitaţia va avea 
loc în Mun. Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinţi 
la data de  06.06.2017 orele 13:oo. 
Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. Cont 
deschis la BRD SA Sucursala Dr. 
T r .  S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop și pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0744528869 ,  0742592183 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com.

PIERDERI  
l Pierdut contract de vanza-
r e - c u m p a r a r e  n u m a r u l 
287/7737/1991 emis de S.C. 
Orizont S.A. Bucuresti. Il declar 
nul.

l Pierdut atestat manager 
transport marfă pe numele de 
Omeag Petre, seria LTM nr. 
18036, eliberat de ARR Rm. 
Valcea la data de 17.11.2007. Se 
declară nul.

l Pierdut legitimatie serviciu pe 
numele Maftei Anica emisa de 
RADET. Declar nula. 

l Pierdut contract vanzare/
cumparare nr. 6057 incheiat 
intre Raial Imobiliara RA prin 
SC Cotroceni SA si Marin Petre 
si Angela pentru apartament 
situat in Bucuresti, sector 5, str. 
Sebastian nr. 112, bl. V85, sc.1, 
et. 4. Declar nul.  

l Pierdut Certificat Constatator 
nr. 6846/18.02.2016 eliberat de 
ORC Arad pentru Sc Faby-Valy 
Forest SRL .Il declar nul.

l Pierdut Certificate Consta-
tator  (pt sediu si pt punctul de 
lucru )  eliberate de ORC Arad 
pentru  SC Rar Fracht SRL. Ie 
declar nule

l Pierdut legitimaţie serviciu cu 
cartelă magnetică pe numele 
Mihai Niculae emisă de Regia 
Autonomă Monetăria Statului. 
O declar nulă. 

l Pierdut atestat taxi seria 
CPTx nr. 0070000 eliberat de 
A.C.R. pe numele Goglează 
Alexandru.

l Declar pierdut contract de 
vânzare -cumpărare cu plata în 
rate nr. 15602 din 1992 pe 
numele  Vădan Eleonora. Îl 
declar nul.

l S.C. Nico & Eni Com S.R.L., 
C.U.I. 22166595, declară pier-
dute (nule) următoarele acte: 1) 
adresa nr. ordine casă marcat 
A100; 2) carte intervenţie casă 
marcat; 3) Registru special casă 
marcat.

l Fitexpress by Oprea S.R.L., cu 
s e d i u l  î n  B u c u r e ș t i ,  s t r. 
Mărgeanului nr. 38, cod unic de 
înregistrare 34104146, înregis-
trată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/1743/2015, declar nul 
registrul unic de control.

l S.C. Isatour S.R.L. cu sediul 
în Vaslui, str. Dragoș Vodă nr. 24 
A, pierdut: document control 
(foi de parcurs) nr. 2020633 
eliberat la 29.10.2015 de A.R.R. 
VASLUI și  Carnet (foi  de 
parcurs) nr. 2023687 eliberat la 
17.05.2016 de A.R.R. Vaslui. Se 
declară nule.

l S.C. Lucky Grand S.R.L., 
C . U . I .  1 8 0 1 0 0 0 7 , 
J40/16664/04.10.2005, declară 
pierdut nr. de ordine fiscal 
D.G.F.P. atribuit casei de marcat 
PARTNER model P500 seria 
PC00014818 și registrul unic de 
control de la sediul din Bucu-
rești, sector 5, Delureni nr. 12.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 

113293/22.05.2017. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 

250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor 

sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 07 iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Soho Business SRL, licitația a II-a: - Teren arabil extravilan în 

suprafață de 4.629 mp, rezultați din măsurători (4.673 mp din acte), situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, nr. 344, jud. 

Prahova, tarlaua 86, parcela A 450/57, cu nr. cadastral 20051, intabulat în Cartea funciară nr. 20051 a localității Ariceștii Rahtivani. Prețul 

de pornire al licitației este de 131.588 lei, exclusiv TVA. 2. În ziua de 08 iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 

60-62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Montes Tour SRL, licitația a II-a: - cameră 

congelare, nr. inventar 11, prețul de pornire al licitației este de 6.195 lei, exclusiv TVA; - cameră refrigerare, nr. inventar 12, prețul de 

pornire al licitației este de 5.063 lei, exclusiv TVA; - cameră creștere pește 1, nr. inventar 21, prețul de pornire al licitației este de 225 lei, 

exclusiv TVA; - cameră creștere pește 2, nr. inventar 22, prețul de pornire al licitației este de 225 lei, exclusiv TVA; - cameră creștere pește 

3, nr. inventar 23, prețul de pornire al licitației este de 225 lei, exclusiv TVA; - cameră creștere pește 4, nr. inventar 24, prețul de pornire al 

licitației este de 225 lei, exclusiv TVA; - cameră creștere pește 5, nr. inventar 25, prețul de pornire al licitației este de 225 lei, exclusiv TVA; - 

cameră creștere pește 6, nr. inventar 26, prețul de pornire al licitației este de 225 lei, exclusiv TVA. 3. În ziua de 13 iunie 2017, ora 12.00, în 

localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 

Interfab Con SRL, licitația a III-a: - mașină găurit, nr. inv. 1, prețul de pornire al licitației este de 1.108 lei, exclusiv TVA; - presă PHC, nr. inv. 

2, prețul de pornire al licitației este de 4.004 lei, exclusiv TVA; - presă hidraulică, nr. inv. 3, prețul de pornire al licitației este de 2.677 lei, 

exclusiv TVA; - mașină sertizat furtune China, nr. inv. 4, prețul de pornire al licitației este de 4.022 lei, exclusiv TVA; - TM 350 400V6S4 350 

052, nr. inv. 5, prețul de pornire al licitației este de 1.038 lei, exclusiv TVA; - încălzitor cu arzător și tubulatură, nr. inv. 7, prețul de pornire al 

licitației este de 780 lei, exclusiv TVA; - mașină de găurit cu suport magnetic, nr. inv. 6, prețul de pornire al licitației este de 754 lei, exclusiv 

TVA. 4. În ziua de 14 iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Papir Rotherra SRL, licitația a III-a: - Autoutilitară furgon, marca Dacia, tip SD/USD1F/ Logan, 

nr. identificare UU1USD1F540782441, nr. înmatriculare B-02-PXZ, culoare albastru - alb, an fabricație 2008, cilindree 1598 cmc, 

combustibil benzină + GPL, preț de pornire al licitației este de 4.932 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 15 iunie 2017, ora 12.00, în localitatea 

Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Tache 

Constantin Lucian și Tache Cornelia Cleopatra, licitația a I-a: - cramă în suprafață de 515,52 mp, prețul de pornire al licitației este de 

211.488 lei, exclusiv TVA; - distilerie în suprafață de 139,80 mp, prețul de pornire al licitației este de 80.354 lei, exclusiv TVA; - cramă în 

suprafață de 475,70 mp, prețul de pornire al licitației este de 124.393 lei, exclusiv TVA; - magazie lemn în suprafață de 68,20 mp, prețul de 

pornire al licitației este de 19.232 lei, exclusiv TVA; - hală vinificație în suprafață de 146,64 mp, prețul de pornire al licitației este de 38.898 

lei, exclusiv TVA; - magazie zid în suprafață de 155,20 mp, prețul de pornire al licitației este de 53.866 lei, exclusiv TVA; - cântar auto în 

suprafață de 29,45 mp, prețul de pornire al licitației este de 12.558 lei, exclusiv TVA; - bazin în suprafață de 56,49 mp, prețul de pornire al 

licitației este de 21.287 lei, exclusiv TVA; - WC în suprafață de 4,12 mp, prețul de pornire al licitației este de 716 lei, exclusiv TVA; - vase 

beton în suprafață de 76,25 mp, prețul de pornire al licitației este de 15.217 lei, exclusiv TVA; - vase beton în suprafață de 76,25 mp, prețul 

de pornire al licitației este de 15.217 lei, exclusiv TVA; - vase beton în suprafață de 26,40 mp, prețul de pornire al licitației este de 5.269 lei, 

exclusiv TVA; - vase beton în suprafață de 26,40 mp, prețul de pornire al licitației este de 5.269 lei, exclusiv TVA; - birouri în suprafață de 

129,53 mp, prețul de pornire al licitației este de 60.017 lei, exclusiv TVA; - vase beton în suprafață de 14,52 mp, prețul de pornire al 

licitației este de 2.070 lei, exclusiv TVA; - teren intravilan în suprafață de 7.777 mp, prețul de pornire al licitației este de 491.657 lei, 

exclusiv TVA. 6. În ziua de 20 iunie 2017, ora 1.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Puchenii Mari Societate Cooperativa de Consum, licitația a II-a: - Spațiu comercial în 

suprafață de 130 mp, cu destinația magazine, situat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasat 

imobilul este proprietate de stat. Prețul de pornire al licitației este de 57.590 lei, exclusiv 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, în contul RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar 2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe 

documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 strãine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului 

prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. 

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 

la telefon numărul 0244.512879. Data afișării: 23.05.2017.


