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l Euroanswer SRL angajează 
cunoscător de limba engleză, 
macedoneană şi slovenă nivel 
avansat, pentru funcţia de „Şef 
Birou”. Cerinţe minime: studii 
superioare finalizate şi cel puţin 2 
ani experienţă în domeniu. 
Tel.0731.429.100. 

l Consiliul Local al Comunei 
Păuneşti, cu sediul în localitatea 
Păuneşti, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
contabil în cadrul Serviciului de 
Alimentare cu Apă, conform HG 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 24.07.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
26.07.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.contabil -Serviciul 
de Alimentare cu Apă: a)studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice; 
b)studii universitare de masterat 
în domeniul contabilitate, absol-
vite cu diplomă de disertaţie; c)
vechime de minim 1 an în câmpul 
muncii. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 10.07.2017, ora 
14.00, la sediul Primăriei Comunei 
Păuneşti, judeţul Vrancea. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Păuneşti,  judeţul 
Vrancea, persoană de contact: 
Drug Mariana, telefon/fax: 
0237.268.104, e-mail: primaria@
paunesti.ro.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de: 
-Compartiment Activități Spor-
tive şi de Agrement Club Nautic 
-funcționar debutant (nr.posturi: 
1). Concursul se va desfăşura 
astfel: -depunere dosare concurs: 
27.06.2017, ora 08.00- 10.07.2017, 
ora 16.30; -selecția dosarelor: 
11.07.2017;  -proba scr isă: 
18.07.2017, ora 10.00; -interviul: 
21.07.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții specifice: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă -nu este 
cazul. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse 
Umane, de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00 sau la telefon: 
0349.738.657.

l Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Botoşani, cu sediul în localitatea 
Botoşani, str.N.Iorga, nr.28, 
judeţul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Consilier 
IA (S) -1 post, perioadă nedeter-
m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 18 iulie 2017, ora 11.00; 
-proba interviu în data de 19 iulie 
2017, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 

să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare: econo-
mice, administraţie publică; 
-vechime: 7 ani în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Botoşani. Relaţii suplimentare la 
sediul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Botoşani, persoană de 
contact: Rosca Rodica, telefon: 
0745.631.490, e-mail: contabisjbt@
yahoo.com 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pe perioadă 
nedeterminată de timp, corespun-
zător funcţiilor contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: -1 post 
de Asistent registrator principal 
gr.I din cadrul Serviciului Publici-
tate Imobiliară -Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Buftea, repartizat de la bugetul de 
stat, prevăzut cu studii universi-
tare cu licență sau absolvite cu 
diplomă, cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată 
de timp. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: -Asistent regis-
trator principal gr.I: Cerinţele 
specif ice pentru ocuparea 
postului: 1.Studii de specialitate: 
studii universitare cu licență sau 
absolvite cu diplomă -speciali-
zarea: drept; 2.Vechime în specia-
litate: minim 3 ani şi 6 luni; 3.
Bune abilităţi de comunicare şi de 
lucru în echipă; 4.Cunoştinţe 
operare calculator. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
este 11.07.2017, inclusiv, ora 16.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1: -proba scrisă: în 
data de 18.07.2017, ora 09.00; 
-interviul: în data de 20.07.2017, 
de la ora 09.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 
126/173; e-mail: if@ancpi.ro. 
Temei legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca,  cu sediul  în 
Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu 
Hossu, nr.23, telef.0264.592.249, 
fax: 0264.592.786, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: antrenor 
handbal, 1 post, conform HG 
286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data 
de 18 iulie 2017, ora 12.00; -proba 
interviu în data de 18 iulie 2017, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii :  superioare;  carnet 
antrenor; -vechime: experienţă 
minimă în domeniu 3 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 10 iulie 2017, la sediul 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str.
Cardinal Iuliu Hossu, nr.23. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str. 
Cardinal Iuliu Hossu, nr. 23, 

persoană de contact: Popa Marcel, 
telefon: 0726.672.441.           

l Primăria Comunei Fărcaşele, 
Judeţul Olt, organizează concurs 
de promovare, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a funcţiei 
publice vacante din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
comunei Fărcaşele, judeţul Olt, 
care îndeplinesc condiţiile de 
promovare în grad profesional, 
de: A.Denumirea funcţiilor 
publice deţinute: 1.Inspector, grad 
profesional principal, nivel studii 
S, Compartiment Asistență 
Socială; 2.Inspector, clasa I, grad 
profesional principal, nivel studii 
S, Compartiment Arhivă, registra-
tură. B.Probe de examen: 1.
Selecţia dosarelor de înscriere; 2.
Proba scrisă; 3.Interviul. C.
Condiţii de desfăşurare a exame-
nului: 1.Data depunerii dosarelor 
d e  î n s c r i e r e  l a  e x a m e n 
-17.07.2017, ultima zi de depunere 
a dosarelor de înscriere; 2.Data 
probei scrise- 28.07.2017, ora 
10.00; 3.Data probei de interviu- 
02.08.2017, ora 10.00; 4.Ora şi 
locul desfăşurării probelor- Sediul 
Primăriei Comunei Fărcaşele, 
Judeţul Olt, din Str.Principală, 
nr.49. D.Condiţii de participare la 
examen: a)să aibă cel puţin 3 ani 
vechime în gradul profesional al 
funcţiei publice din care promo-
vează; b)să fi obţinut cel puţin 
calificativul „Bine” la evaluarea 
anuală a performanţelor indivi-
duale în ultimii 2 ani calendaris-
tici; c)să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune discipli-
nară neradiată în condiţiile legii. 
E.Menţiune: Funcţiile publice 
pentru care se organizează 
examen sunt prevăzute în Planul 
de ocupare a funcţiilor publice pe 
anul 2017 pentru funcțiile publice 
din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Fărca-
şele, Judeţul Olt. Dosarul de 
examen se întocmeşte conform 
prevederilor art.127 din HG 
nr.611/2008. Pentru a fi declaraţi 
admişi candidaţii trebuie să obţină 
la fiecare probă minim 50 puncte. 
Dosarul de concurs conţine: -copie 
de pe carnetul de muncă sau 
adeverinţa eliberată  de comparti-
mentul de resurse umane, în 
vederea atestării vechimii în 
gradul profesional din care se 
promovează; -copii de pe rapoar-
tele de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale din 
ultimii 2 ani; -formularul de 
înscriere. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Comunei Fărca-
şele, persoană de contact: secretar 
H o a r ă  C r i s t i n a ,  t e l e f o n : 
0249.531.302, e-mail: primariafar-
casele@yahoo.com

l  B i b l i o t e c a  B u c o v i n e i 
„I.G.Sbiera” Suceava, cu sediul în 
Suceava, str.Mitropoliei, nr.4, 
organizează, în temeiul HG 
nr.286 /2011 ,  modif icat  ş i 
completat de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor vacante de execuţie (personal 
contractual): -Bibliotecar, studii 
superioare, gradul II, Secția 
Împrumut pentru copii: 1 post; 
-Bibliotecar, studii superioare, 
gradul II, Compartiment Dezvol-
tare, evidenţă, prelucrare: 1 post; 
-Referent de specialitate, gradul 
II, Compartimentul Arhivă: 1 
post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 

18.07.2017, ora 10.00; -interviul în 
data de 24.07.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-pentru postul de bibliotecar, 
studii superioare, grad II, Servi-
ciul Relaţii cu publicul- Secția 
Împrumut pentru copii: -Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; -Vechime în muncă: 
minimum 6 luni; -Cunoaşterea 
unei limbi străine de circulație 
internațională: engleză şi/sau 
franceză -nivel mediu; -Cunoş-
tințe de operare pe calculator: 
cunoaşterea şi utilizarea progra-
melor MS Office (Word, Excel, 
Power Point), Internet, Baze de 
date şi sisteme informatice de 
bibliotecă; -pentru postul de bibli-
otecar, studii superioare, grad II, 
Biroul Dezvoltare, prelucrare şi 
asistenţă metodică -Comparti-
ment Dezvoltare, evidenţă, prelu-
crare: -Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -Vechime 
în muncă: minimum 6 luni; 
-Cunoaşterea unei limbi străine de 
circulație internaţională: engleză 
şi/sau franceză -nivel mediu; 
-Cunoştințe de operare pe calcu-
lator: cunoaşterea şi utilizarea 
programelor MS Office (Word, 
Excel), Internet, Baze de date şi 
sisteme informatice de bibliotecă 
-nivel mediu; -pentru postul de 
referent de specialitate, studii 
superioare, grad II, Comparti-
ment Arhivă: -Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -Vechime în muncă: 
minimum 4 ani; -Cunoştinţe de 
operare pe calculator: nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului, respectiv până 
în data de 10.07.2017, ora 14.00, la 
sediul administrativ al instituţiei, 
din strada Mitropoliei, nr.4, etajul 
I, Secretariat, Suceava. Dosarele 
se vor verifica de către comisia de 
concurs, iar rezultatele selectării 
dosarelor se vor afişa la sediul 
administrativ şi pe site-ul: www.
bbsv.ro. Informaţii suplimentare şi 
bibliografia necesară se pot obţine 
de la secretariatul instituţiei, 
telefon: 0230.530.798. 

l Spitalul Prof.Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucureşti, 
str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, sector 
3, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant: -un post asistent medical 
principal specialitatea laborator 
-Laboratorul de analize medicale: 
-studii finalizate cu absolvirea 
şcolii postliceale sanitare; -certi-
ficat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -certificat de 
asistent medical principal; 
-vechime în specialitate: minim 5 
ani. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul Spitalului Prof.Dr. 
Constantin Angelescu în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
18.07.2017, ora 10.00, iar proba 
practică va avea loc în data de 
21.07.2017, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof.Dr. Constantin 

Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof.Dr. Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse 
Umane, telefon nr.021.323.30.40 /
int.443. 

l Direcția Generală  de Asistență 
Socială  şi Protecția Copilului  
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de recrutare pentru 
funcții publice  de execuție şi de 
conducere în data de 27.07.2017. 
1. Consilier Juridic clasa I gradul 
superior – Serviciul Contencios. a) 
pregătire de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Ştiinţelor Juri-
dice; b) Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 9 ani; 
2. Şef Serviciu – Serviciul Conten-
cios.  a) Pregătire de specialitate: 
studii superioare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul Ştiinţelor  
Juridice; b) Studii de masterat sau 
postuniversitare absolvite în 
domeniul administraţiei publice,  
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, în condiţiile legii; c) 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
public : minimum 2 ani. Condiţiile 
generale prevăzute de lege pentru 
angajarea pe o funcție publică de 
execuţie şi de conducere, conform  
art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2), 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare sunt: a) are cetă-
ţenia română şi domiciliul în 
România;  b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit;  c) are 
vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi; d) are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate 

corespunzătoare funcţiei publice 
pentru care candidează, atestată 
pe bază de examen medical de 
specialitate;  f) îndeplineşte condi-
ţiile de studii prevăzute de lege 
pentru funcţia publică; g) îndepli-
neşte condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; h) nu a 
fost condamnată pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contr a 
umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice; i) nu a 
fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani;  j) nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Condi-
ţiile de desfăşurare ale concur-
sului: perioada de înscriere –  
26.06.2017 – 17.07.2017 – 20 zile 
de la data publicării; - instituţia 
publică la care se depun dosarele 
de înscriere – D.G.A.S.P.C Sector 
3, Str. Parfumului, nr. 2 – 4,  
Sector 3;  tel: 0730.013.862. Data 
organizării concursului de recru-
tare – 27.07.2017 – proba scrisă - 
până în data de 04.08.2017 –  
interviul  (nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise).

l Consiliul Judeţean Suceava 
anunţă: Consiliul Judeţean 
Suceava organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuție vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional asistent la 
Serviciul diasporă  şi parteneriate 
externe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude-
țean Suceava. Concursul se orga-
nizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, în data de 
27.07.2017, ora 10,00, proba supli-
mentară, 31.07.2017, ora 10,00, 



14 LUNI / 26  IUNIE  2017ANUNȚURI
proba scrisă şi interviul în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
I.Condiţii generale: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. II:Con-
diţii specifice: Pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -cunoştințe de limbă ucrai-
neană -nivel avansat; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de 
minimum 1 an. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
partea a-III-a, la sediul Consi-
liului Judeţean Suceava din str. 
Ştefan cel Mare nr.36. Relaţii 
suplimentare cu privire la conţi-
nutul dosarului, bibliografie, etc. 
se pot obţine de la afişierul insti-
tuţiei, la camera 319, sau la 
telefon 0230.222.548 -interior 120.

l Penitenciarul Bistriţa scoate la 
concurs pentru ocupare din sursă  
externă 2(două) posturi vacante 
de agent tehnic (conducător 
auto). Informaţii suplimentarecu 
privire la condiţiile generale şi 
specifice de participare la 
concurs, tematică, bibliografie şi 
probe de concurs, puteţi  obţine la 
sediul unităţii din Bistriţa, strada 
Tărpiului, nr.22, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, telefon 0263.238.175, 
de pe site-ul unităţii http://anp.
gov.ro/web/penitenciarul-bistrita 
şi de pe site-ul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră - Concursuri din sursă 
externă - Concursuri în curs de 
derulare).

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează în data 
de 19 iulie 2017, la sediul din 
strada Traian nr. 10, concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de 
consilier personal la Cabinetul 
Primarului comunei Cernica. 
Criteri i le  generale pentru 
ocuparea postului sunt: a) are 
cetăţenia română şi domiciliul în 
România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi; d) are capacitate deplină de 

exerciţiu; e) are o stare de sănă-
tate corespunzătoare funcţiei 
pentru care candidează, atestată 
pe bază de examen medical de 
specialitate; f) îndeplineşte crite-
riile specifice pentru ocuparea 
funcţiei; g) nu a fost condamnată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
sau 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; h) nu a fost 
destituită dintr-o funcţie publică 
sau nu i-a încetat contractul indi-
vidual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani. Crite-
riile specifice pentru ocuparea 
postului de consilier al primarului 
sunt: •studii medii, absolvite cu 
dip lomă  de  baca laurea t ; 
•vechime în câmpul muncii de 
minim 25 ani; •are aptitudini 
legate de procesul decizional, de 
organizare şi coordonare, de 
analiză şi sinteză, control şi depis-
tare deficienţe, rezolvare opera-
tivă şi eficientă a problemelor, 
capacitate de observaţie, capaci-
tate relaţională cu superiorii, 
colegii, subordonaţii şi publicul, 
de consiliere şi îndrumare, 
gândire logică şi clară, capacitate 
de adaptare, capacitate de gestio-
nare eficientă a resurselor alocale. 
Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 19 iulie 2017, 
orele 10.00 iar interviul în data de 
21 iulie 2017, orele 10.00. În 
vederea înscrierii la concurs, 
candidaţii vor depune la sediul 
instituției  in termen de 10 zile de 
la data publicarii anunțului, un 
dosar de înscriere cuprinzând 
următoarele acte: •copia actului 
de identitate; •formularul de 
înscriere; •curriculum vitae; 
•copiile diplomelor de studii şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; •copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste 
vechimea în administraţia publică 
si vechimea în funcţii de condu-
cere; •cazierul judiciar; •adeve-
rinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; •reco-
mandare de la ultimul loc de 
muncă. Copiile de pe actele 
prevăzute se prezintă în copii 
legalizate sau însoţite de docu-
mentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu origi-
nalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Formularul de 
înscriere se pune la dispoziţie 

candidaţilor prin secretariatul 
comisiei de concurs din cadrul 
Biroului Resurse Umane şi Asis-
tență Socială. Bibliografia pentru 
concurs este afişată la sediul 
instituției.Relaţii suplimentare 
pot fi obţinute zilnic între orele 
8.00–6.00 la Biroul Resurse 
Umane şi Asistență Socială.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov cu sediul în comuna 
Cernica, str. Traian nr.10, județul 
Ilfov  organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacantă 
de şofer  -Serviciul Public de 
Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al comunei 
Cernica din cadrul aparatului de 
special itate al  primarului 
comunei Cernica, județul Ilfov. 
Concursul se organizează la 
sediul  Primărie i  comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de  
18 iulie 2017, la ora 11.00- proba 
scrisă şi 20 iulie 2017  -interviul şi 
proba practică. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din H.G. nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: Studii generale, permis 
auto, categoria B-minim 2 ani 
vechime. Relaţii suplimentare se  
pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov şi la 
nr. de telefon  (021)369.53.08.

l Editura Academiei Române, 
cu sediul în Calea 13 Septembrie, 
nr. 13, sector 5, Bucureşti, scoate 
la concurs la sediu în data de 
18.07.2017 (ora 11 proba scrisă şi 
ora 13 interviu, respectiv pentru 
post referent specialitate achiziţii 
probă practică): –1 post referent 
specialitate economic S –Serviciul 
Contabilitate –studii superioare 
cu examen de licenţă, cunoştinţe 
de operare PC, Microsoft Office 
(Word, Excel), soft de gestiune 
CIEL, cunoştinţe în contabilitate; 
–1 post referent de specialitate 
achiziţii S II –absolvent studii 
superioare (cu diplomă de 
licenţă), cunoştinţe legislaţie achi-

ziţii publice, experienţă în dome-
niul achiziţiilor publice (lucru în 
SEAP minim 3 ani), vechime în 
muncă minim 4 ani; –1 post şef 
serviciu economic: -absolvent 
studii superioare economice de 
lungă durată (cu diplomă de 
licenţă), experienţă similară în 
domeniu minim 10 ani, cunoş-
tinţe legislaţie contracte şi legis-
laţia muncii, proiecte culturale 
derulate cu Ministerele, achiziţii 
publice şi Legea Contabilităţi. 
Înscrieri  până în data de 
10.07.2017, ora 12:00. Relaţii la 
telefon 021/3188146 doamna 
Elena Stoian, 0723215721 şi 
021/3188106 interior 2119, 2125.

l Institutul de Cercetare –
Dezvoltare pentru Industriali-
zarea şi Marketingul Produselor 
Horticole –Horting scoate la 
concurs, conform H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, un post 
de muncitor calificat III -insta-
lator instalaţii tehnico-sanitare şi 
de gaze, în cadrul Serviciului 
administrativ, patrimoniu, inves-
tiţii, funcţie contractuală de 
execuţie, vacantă, pentru o peri-
oadă de 12 luni, cu posibilitate de 
prelungire. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs: -să fie absolvent studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; 
-să deţină certificat de calificare 
instalator instalaţii tehnico-sani-
tare şi de gaze; -să aibă cunoşti-
inţe teoretice şi practice specifice 
calificării de instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi de gaze; -să 
aibă minim 3 ani vechime în 
muncă. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-27.06.2017 –10.07.2017 depu-
nerea dosarelor; -21.07.2017 ora 
10–proba scrisă; -21.07.2017 ora 
12 –interviu. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul I.C.D.I.M.P.H. 
-HORTING -secretariatul institu-
ţiei, str. Intrarea Binelui, nr.1A, 
sector 4, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare privind desfăşurarea 
concursului se pot obţine de la 
compartimentul resurse umane, 
tel. 0214603440 şi accesând 
pagina oficială.

l Autoritatea pentru Adminis-
trarea Sistemului Național Anti-
grindină şi  de Creştere a 
Precipitațiilor anunţă organizarea 
concursului de recrutare în 
vederea ocupării funcţiei publice 
de execuţie de: consilier clasa I, 
grad profesional asistent, 

vacantă, la Compartimentul Poli-
tici şi Strategii. Condiţii de desfă-
şurare a concursului: -depunerea 
dosarelor de înscriere: la sediul 
instituției, în termen de 20 zile 
calendaristice de la publicarea 
acestui anunţ; -selecţia dosarelor: 
în maximum 5 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor; -proba 
scrisă: 27 iulie 2017, ora 10.30, la 
sediul instituției din Bucureşti; 
-proba interviu: în maximum 5 
zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise, la sediul insti-
tuției. Condiţiile de participare şi 
bibliografia sunt afişate la avizi-
erul de la sediul A.A.S.N.A.C.P. 
din Bucureşti, b-dul Carol nr. 12, 
etaj 2, sector 3 şi pe site-urile: 
http://posturi.gov.ro/; http://www.
asnacp.eu/. Informaţii se pot 
obţine şi prin telefon la numărul 
021.300.56.06.

l Agenţia pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, af lată în 
subordinea M.A.D.R., organi-
zează concurs în data de 19 iulie 
2017 -proba scrisă, ora 10:00, iar 
în data 25 iulie 2017 -interviul, 
începând cu ora 09:00, pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de conducere, cu studii 
superioare, de director general 
adjunct gr. II Active Fizice şi 
Plăți Directe, studii de speciali-
tate: ştiințe economice/ ştiințe 
inginereşti/ ştiințe juridice, 
v e c h i m e  î n  s p e c i a l i t a t e : 
minimum 5 ani. Cerințele speci-
fice pentru ocuparea postului se 
regăsesc pe site-ul A.F.I.R. –
www.afir.info, la secțiunea 
Despre AFIR/ Resurse Umane/ 
Anunțuri concursuri de angajare 
şi la sediul A.F.I.R. din str. 
Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, 
Bucureşti. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs: 
10.07.2017, ora 17.00, la sediul 
A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Proba scrisă 
şi interviul se vor desfăşura la 
sediul Agenției pentru Finan-
țarea Investițiilor Rurale din str. 
Ştribei Vodă nr. 43, sector 1, 
Bucureşti. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
A.F.I.R. şi la numerele de telefon 
031.860.25.19/ 00 –Denisa Cris-
tina Dumitru/ Alina Daniela 
Hohlov.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând casă cu teren (curte şi 
grădină), Băile Olăneşti, str. T. 
Vladimirescu, nr 90. Detalii şi 
preț la fața locului. Telefon: 
0765/039813.

PROPUNERI AFACERI

Invenţie medaliată aur, energie 
v e r d e ,  c a u t  i n v e s t i t o r. 
0749.601.787.

CITAȚII  
l Covaci Iuliu şi soţia Covaci 
Adela sunt citaţi pe data de 
28.09.2017, la Tribunalul Cluj, în 
dosar nr. 4306/328/2013, în cali-
tate de pârâţi.

l Tolan Dănilă, Tolan Ioan, 
Tolan Gavrilă, Zapra Vasile, soli-
citaţi în data de 21.09.2017, la 
Judecătoria Turda, în dosar 
2439/328/2016, în calitate de 
pârâţi.

l Zorici Mihaela, este citata in 
calitate de intimata-parata in 
contradictoriu cu Costea Radu in 
dosarul nr. 3411/245/2015/a3, 
avand ca obiect recurs partaj-suc-
cesiune, pentru termenul de 
judecata din 27.06.2017, la Tribu-
nalul Iasi sectia I civila completul 
civil R IV camera SV et.4, ora 9, 
str. Elena Doamna nr. 1A, Iasi.

DIVERSE  
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
GVG Italian Production And 
Trade SRL desemnat prin hota-
rarea din data de 21.06.2017,  
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr.31847/3/2016, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva 
GVG Italian Production And 
Trade SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Ion Câmpineanu, 
Nr. 11, modul "Z ", în incinta 
Centrului de Birouri Union Inter-
naţional Center, Etaj 4, Ap. Cam. 
422, CUI  17006962, nr. de ordine 
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depunerea ofertelor, puteți apela numărul 0244.283.006, int.   

23, persoană de contact: Constanța Bărbieru. Data afișării: 

22.06.2017. 



www.jurnalul.ro 15ANUNȚURI
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/10460/2009. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva GVG Italian Produc-
tion And Trade SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire  la  dosarul  nr. 
31847/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 21.07.2017; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 10.08.2017; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
carea  in  BPI  a  tabe lu lu i 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 01.09.2017.

l Spre stiinta generala se aduce la 
cunost i inta ca in z iua de 
04.07.2017, ora 10:00 la sediul 
biroului nostru din mun. Brasov, 
str. Iuliu Maniu, nr.68,  bl.3, sc.B, 
ap.6, et.1, jud.Brasov, are loc lici-
tatia publica in vederea vanzarii 
imobilului situat in Halchiu - 
507080, Str. Ghimbavului, nr. 61, 
Judetul Brasov, proprietatea 
debitorilor Agutoaia Constantin si 
Agutoaia Marioara, identificat 
prin CF nr. 100938 provenit din 
conversia de pe hartie a C.F. nr. 
4055, C.F. nr. 100936 provenit din 
conversia de pe hartie a C.F. nr. 
6150, C.F. nr. 100937 provenit din 
conversia de pe hartie a C.F. nr. 
6151 si nr TOP (100,101)/1, (100, 
101)/2 si nr. cad. (100, 101)/3. 
Pretul de strigare al imobilului 
este de 417.750,00 Lei, pret ce a 
fost redus   la 75% din pretul 
stabilit conform raportului de 
expertiza. Toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
urmarit sa-l anunte pe executorul 
judecatoresc inaintea datei stabi-
lite pentru vanzare , in termenele 
si sub sanctiunile prevazute de 
lege.Invitam pe toti cei care doresc 
sa cumpere imobilul sa se prezinte 
la termenul de vanzare, locul fixat 
si ora stabilita, avand asupra lor 
acte de identitate, urmand a 

depune,  pana la termenul 
vanzarii, o cautiune reprezentand 
10% din pretul la care a fost 
evaluat imobilul, pe seama si la 
dispozitia executorului judecato-
resc.

l Ilie Aurelian-Trandafir,  Iordan 
Ionut-Eduard, avand domiciliul in 
Bucuresti, str.Oltenitei, nr.162, 
bl.3, sc.2, et.7, ap.177, sector 4, 
titular al planului P.U.Z - 
construire ansamblu locuinte 
P+1E+M, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Vidra, judet 
Ilfov, T5, P18/4/39,40,41, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru PUZ – 
construire ansamblu locuinte 
P+1E+M,  amenajare circulatii, 
utilitati. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU- 
nr.11C din data de 16.08.2016. 
Observatii/ comentarii si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
Manu, nr.18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 12 
zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 15.06.2017.

l Rujan Florenta-Cristina, 
avand sediul in Bucuresti, str.
Uioara, nr.7, bl.A14, sc.B,et.3, 
ap.25, sect.4, titular al planului 
P.U.Z-  ansamblu locuinte 
P+1E+M, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T3, P  11/115,116, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru PUZ – 
ansamblu locuinte P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a 
fost discutata in sedinta CATU- 
nr.11C din data de 16.08.2016. 
Observatii/ comentarii si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
Manu, nr.18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 12 
zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu 
data de 15.06.2017.

l Sc Exclusiv Interconstruct SRL, 
avand sediul in Bucuresti, str.
Mureseni, nr.14, sect.3, titular al 
planului P.U.Z - ansamblu locu-
inte P+1E+M, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T74, P 3506, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru PUZ – 
ansamblu locuinte P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU- nr.2C 
din data de 16.02.2017. Observatii/ 
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu  sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 
12 zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 15.06.2017.

l Stoica Ion, Paun Florica, 
Stoianov Gabriela, avand sediul in 
Bucuresti, str.TURCENI, nr.17, 
sect.5, titular al planului P.U.Z. - 
ansamblu locuinte P+1E+M, 
localitatea Berceni, judet Ilfov, T5, 
P18/1/35,37, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ – ansamblu locuinte 
P+1E+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr.14C 
din data de 22.09.2016. Observatii/ 
comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, 
cu sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 
12 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 15.06.2017.

l Ilie Aurelian-Trandafir, Ilie 
Ana-Gabriela, avand  sediul in 
Bucuresti, str.Oltenitei, nr.162, 
bl.3, sc.5, et.5, ap.177,  sect.4, 
t i tular  al  planului  P.U.Z- 
ansamblu locuinte P+1E+M, 
localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T18, P46/7/9, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului Favo-
rabil pentru PUZ –ansamblu 
locuinte P+1E+M. Documentatia 
a fost afisata pentru consultare pe 

site-ul Consiliului Judetean Ilfov 
si a fost discutata in sedinta 
CATU- nr.14C din data de 
04.10.2016. Observatii/comentarii  
si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen de 
12 zile calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 15.06.2017.

l Anghel Marin, avand domici-
liul in judetul Ilfov, Com. Snagov, 
int.Crinului, nr.6, titular al proiec-
tului  P.U.Z-,,introducere in intra-
vilan si construire unitati de 
depozitare, parc logistic, birouri, 
anexe, utilitati si circulatii’’ in 
Judet Ilfov, Com. Ciorogarla, T5, 
P15-1, 15/2 lot 1-7, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului  Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 09:00-
11:00. Observatii si sugesti se 
primesc in scris  la  sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 15.zile 
de la data publicarii anuntului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al DMC 
Finance Consulting Clasic SRL 
desemnat prin hotararea din data 
de 21.06.2017, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a  Civi la  in  dosar  nr. 
8362/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
DMC FINANCE Consulting 
Clasic SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, 
Nr. 6, Bloc B1, Scara 1, Etaj 2, Ap. 
11 CUI  27369817, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/8593/2010. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 

drept de creanta impotriva DMC 
Finance Consulting Clasic SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 8362/3/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 07.08.2017; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
28.08.2017; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 22.09.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 01.09.2017, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 03.07.2017, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Anunt public privind depu-
nerea solicitarii de emitere a acor-
dului de mediul. Herodot Group 
SRL, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu, 
pentru “platform pentry stiocarea 
temporara a deseurilor menajere 
in vederea selectarii si eliminarii 
lor”, propus a se realize in Munici-
piul Sighetu Marmatiei, str. 
Teplitei, jud. Maramures. Infor-
matiile privind proiectul propus a 
fi consultate la sediul APM Mara-
mures, din localitatea Baia Mare, 
Str. Iza nr. 1A, in zilele de luni-joi 
intre orele 8-16:30 si vinery intre 
orele 8-14 si la sediul beneficia-
rului. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul agentiei 
pentru Protectia Mediului Mara-
mures. 

l Comuna Giubega. Anunţ prea-
labil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea administrativ-te-
ritorială Giubega, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.5 şi 
6 începând cu data de 28.06.2017, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul  Primăriei  Giubega, 

conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Kapital Invest Company SA, 
având J22/1140/1991 şi CUI: 
RO-1958150, prin Consiliul de 
Administraţie, hotărăşte la data 
de 22.06.2017 schimbarea ştam-
pilei societăţii, noua formă 
urmând să conţină denumirea 
societăţii, J22/1140/1991, CUI: 
1958150 şi elementul distinctiv 
„1” (cifra unu). Noua ştampilă va 
fi utilizată exclusiv începând cu 
26.06.2017. 

l Nanea Tertiu Silvian titular al 
planului/programului PUZ 
construire locuinta individuala “ 
Arad, extravilan, Nr. F.N (extras 
CF 330368) in orasul Arad, Arad 
extravilan, Nr. F.N. (extras CF 
330368) aduce la cunostinta publi-
cului ca decizia etapei de inca-
drare conform H.G. nr. 1076/2004, 
este acea de adoptare a planului 
fara aviz de mediu. Propunerile 
de reconsiderare ale deciziei se vor 
transmite in scris, in termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea 
anuntului, la sediul APM Arad, 
str. Splaiul Muresului F.N – 
t e l e f o n  0 2 5 7 2 8 0 9 9 6 ,  f a x 
0257284767.

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată sub 
Dosar nr.362/246/2017,recla-
mantul, Bociort Pavel domiciliat 
in Seliste, nr. 26 com Carand, jud. 
Arad  solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra cotei de 1/1 parti, 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
300894 Carand, provenit din 
conversia de pe hartie a CF 336 
Sic, compus din teren intravilan 
cu nr,. top.224/2 in suprafata de 
1108 mp prin uzucapiune de 20 
ani de la moartea proprietarei  

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. Dosar executare nr. 1896207/2014. Nr. 147/20.06.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 20. În temeiul art. 250 alin (2) din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 05.07.2017, orele 11.00, 

în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile proprietatea 

debitorului DOAGA NELU cu sediul în loc. Borcea, com. Borcea, str. Sld Ghita Tudor. nr. 9, județul 

Călărași, în dosar de executare nr. 1896207/2014, licitația 1 (etapa 1). Denumirea bunului mobil, 

Descriere sumară: Autoturism Ford Focus Turnier L8CDI, CL 14 NEL; Drepturile reale şi privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau pornire al licitaţiei, exclusiv 

TVA (lei): 8.214 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Neimpozabil. *)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 licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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 de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; 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 propria 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului. 

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: an fabricație - 2002, motorină, culoare 

albastru, -1753 cmc. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul 

de telefon 0242 312939, interior 120. Data afișării: 22.06.2017.

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. 392580/2008. Nr. 392580 din 20.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 06, ziua 20. 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 06, luna 07, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, st. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

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

Jana/ licitația I - a: a). Clădire - casă de locuit în suprafață de 70 mp contruita din paiantă și învelită cu 

țiglă și teren intravilan în suprafață de 1.320 mp, situate în localitatea Jegălia, comuna Jegălia, str. 

Liliacului, nr. 3, fără carte funciară, preț de evaluare/ de pornire al licitației 34.196.lei (exclusiv TVA), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe 

- 25.500 lei; b). Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în 

suprafață de ..., situat în localitatea 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: situat în comuna, preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA) și 

situat în comuna județul preț de evaluare/ de pornire al licitației, 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 al 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 romane, copie de pe actul de 

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

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

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

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

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

Data afișării: 22.06.2017.
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tabulare Laza Floare, casatorita 
cu Hanis Vasile. În urma acesteia 
sunt somati, conform art. 130 din 
Decretul Lege 115/1938, toţi cei 
interesaţi  de îndată, să înainteze 
opoziţie la Judecătoria Ineu deoa-
rece ,în caz contrar, în termen de o 
luna de la această ultimă publi-
care se va proceda la rezolvarea 
cererii. 

l Prin cererea înregistrată la 
Judecătoria Ineu sub Dosar nr. 
773/246 /2017 reclamanti i 
Paulyuk Vasile si Păvălache 
Elena, domiciliati in Moroda 
nr.100, com. Seleuş, jud. Arad, in 
contradictoriu cu prâţii Oană 
Gheorghe si Oană Elena, domici-
liaţii in sat Iermata nr. 3 , com. 
Seleuş, jud. Arad, solicită consta-
tarea dobândirii dreptului de 
proprietate in cotă de ½ părţi 
fiecare pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului inscris în CF 
301848, top.423-424/b Seleuş (CF 
vechi 1275 Moroda), compus din 
curte si gradina in suprtafata de 
1677 mp situat in Moroda nr. 
administrativ vechi 198, nr. adm. 
nou 132(A1), nr. cad.C1 top. 
423-424/b,compus din casa 
situata la nr. adm 198(A1.1)(in 
prezent radiata) reprezentand 
portiunile de proprietate de sub 
B.1 asupra careia este inscris 
defunctul Foltean(Folteanu)
Stefan –Lazar,  in cota de 
133/233, decedat in 09.06.1990 si 
respectiv sub B.2 asupra careia 
este inscris defunctul Gornic 
Stefan  în c ota de 100/233, 
decedat la 25.01.1995, prin jonc-
tiunea posesiilor exercitate de 
catre pratii Oana Gheorghe si 
Oana Elena timp de peste 20 ani 
de la moartea proprietarilor 
tabulari .  În urma afişări i 
prezentei, conform art. 130 din 
Decretul Lege 115/1938 sunt 
somaţi toţi cei interesaţi ca, de 
îndată, să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece ,în caz 
contrar, în termen de 30 de zile 
de la această ultimă publicare se 
va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
SOCET –S.A. pentru data de 
28.07.2017 –ora 10. În temeiul 
art. 113-117/ Legea 31/1990, 
Administratorul Unic al S.C. 
SOCET S.A., societate înregis-
trată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/5462/1991, C.U.I. 
369289, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Rahovei nr. 224-226, 
sector 5, Complex CHIRIGII–  
A d m i n i s t r a ţ i e ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor Societăţii, în 
data de 28.07.2017, ora 10, la 
sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Confirmarea 
operaţiunilor de asociere în alte 
societăţi comerciale, precum şi 
confirmarea operaţiunilor de 
împrumuturi făcute de socie-
tate, prin administratorul unic, 
către societăţile în care aceasta 
figurează asociat; 2. Propunerea 
ca Administratorul unic să 
poată efectua orice fel de opera-
țiuni de împrumuturi, de la 
societate către societăţile în care 
figurează asociat, sau cu care se 
va asocia,  în limita maximă a 
3.000.000 Euro, sau echivalent, 
urmând ca aceasta să aiba 
dreptul de a negocia şi semna 
contractele şi orice alte docu-
mente necesare. Deasemenea 
discutarea operaţiunilor pe care 
le poate efectua Administra-
torul unic, fără aprobarea AGA. 
3. Propunerea ca Administra-
torul unic să poată efectua în 
numele societăţii operațiuni de 
asociere în participaţiune, 
pentru construirea de imobile 
(locuinţe, birouri, alte servicii), 
în care să se aducă ca aport 
imobile din societate. 4. Diverse. 
În caz de neîntrunire a cvoru-
mului stabilit de statutul socie-
tăţii,  Adunarea Generală a 
Acţionarilor se va  ţine a doua 
c o n v o c a r e  î n  d a t a  d e 
29.07.2017, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc.

LICITAȚII  
l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai 
Eminescu, nr. 19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1 
mp în camera nr.11 şi 1 mp în 
camera de aşteptare şi percheziţie 
corporală la încarcerare, în scopul 
implementării unui sistem de 
efectuare a convorbirilor telefo-
nice pentru persoanele private de 
libertate, conform art.133 şi 
art.246 din HG nr.157/2016 
privind regimul de aplicare a Legii 
nr.254/2013. Persoanele interesate 
se vor prezenta la sediul unităţii 
din Slatina, str.Primăverii, nr.15, 
jud.Olt, de unde, în perioada 
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00, 
pot solicita în scris fişa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra 
sumei de 5.00 lei.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact:   Primăria oraşului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul 
Vâlcea, telefon 0250860190, fax 
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: Concesionarea lotu-
rilor de teren 7, 10-15, 17-24 din 
punctul "Treapt"oraşul Horezu, 
județul Vâlcea în vederea înfiin-
țării "Parc Industrial Treapt”. 3. 
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Se pot obține de la 
Primăria oraşului Horezu, strada 
1 Decembrie, nr.7, oraşul Horezu, 
județul Vâlcea, camera 3. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 

intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Prin 
cumpărare de la Primăria oraşului 
Horezu, camera 3. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Compartiment Secretar din 
cadrul Primăriei oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 22/2007: Costul este 
20 de lei/exemplar prin cumpărare 
directă de la casieria unității. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor:  30.06.2017, Ora 
12:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 04.07.2017, Ora 09:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria oraşului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie 
depuse în două exemplare, 
original şi copie.5. Data şi locul la 
care este programată începerea 
p r o c e d u r i i  d e  n e g o c i e r e 
d i r e c t ă :   0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  O r a 
10:00,Primăria oraşului Horezu, 
strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3, județul Vâlcea. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
n e l e  p e n t r u  s e s i z a r e a 
instanţei:  Tribunalul Vâlcea, 
Scuarul Revoluției nr. 1, județul 
Vâlcea, Telefon (0250)73 91 20, 
Fax (0250)73 22 07, adresă email: 
tribunalul-valcea@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului negocierii 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.06.2017.

l Private Liquidation Group 
Ipurl numit lichidator în dosarul 
nr.13654/111/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe 
d e b i t o a r e a  G l o b a l  N a v o , 
J05/778/2009, CUI: RO25618695 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: 1. Autoturism Chevrolet 
Aveo, an fabricatie 2007, pret de 
strigare 5.900 lei; 2. Autoutilitara 
Dacia Drop Side, an fabricatie 
2006, pret de strigare 4.500 lei; 3. 
Autoutilitara Dacia Drop Side, an 
fabricatie 2005, pret de strigare 
4.100 lei; 4. Autoutilitara Fiat 
Dublo, an fabricatie 2002, pret de 
strigare 3.800 lei; 5. Autoutilitara 
Ford Courier, an fabricatie 2001, 
an fabricatie 2.300 lei; 6. Autouti-
litara Ford Transit, an fabricatie 
2004, an fabricatie 8.200 lei; 7. 
Autoutilitara Volkswagen Caddy, 
an fabricatie 1998, an fabricatie 
3.400 lei; 8. Masina de ambalat, an 
fabricatie 900 lei; 9. Cantar Elec-
tronic, an fabricatie 300 lei; 10. 
Mobilier Birou, an fabricatie 800 
lei; 11. Vitrina Frigorifica, an 
fabricatie 1.100 lei; Licitația va 
avea loc în data de 30.06.2017 ora 
12:00 la sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația 
se va relua în data de 07.07.2017, 
14.07.2017, 21.07.2017 respectiv 
28.07.2017, la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să 

achiziționeze un caiet de sarcini în 
valoare de 500 lei + TVA ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la 
licitație se depune la sediul lichi-
datorului judiciar fie personal fie 
prin fax / e-mail cu cel puțin 1 zi 
înainte de data licitației publice. 
Cererii de participare la licitație i 
se va anexa dovada achitării caie-
tului de sarcini şi dovada achitării 
unei garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se 
licitează. Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l S.C. Energy B.V. S.R.L., prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1: teren curți-construcții situat 
în oraşul Broşteni, sat Neagra, 
județul Suceava, în suprafață de 
1.120mp, imobil identificat cu 
număr cadastral 30189, înscris în 
CF 30189 a comunei Broşteni. 
Terenul se învecinează la nord şi 
est cu oraşul Broşteni, la sud cu 
drumul de acces şi la vest cu râul 
Neagra. Vânzarea se va face prin 
licitatie publica cu strigare, cu 
preţul de pornire de 50% din valu-
area evaluată, de  22.350,00 lei 
(fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt cu 5 zile înainte de 
data licitației, la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi, in data de 
29.06.2017 ora 16:30, şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 20.11.2015. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei., Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare 
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie 
in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la data 
de 29.06.2017 ora 15:00.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109890, Fax 
0232.240890.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon,  telefon /fax şi adresa 
de e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local al Comunei   
Unguraş, cod fiscal: 4426271, cu 
sediul în comuna Unguraş, locali-
tatea Unguraş, nr.486, județul 

Cluj, telefon: 0264.224.650, fax: 
0264.224.700, persoană de 
contact: Abrudean Monica, 
e-mail: primariacu@yahoo.com. 2. 
Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
ce urmează  să fie concesi-
onat: -suprafață de 2,75 ha teren 
agricol în partea de hotar Șoymoş, 
localitatea Unguraş, din care 
suprafața de 0,60ha categoria de 
folosință Livadă în Blocul Fizic 
-1571 şi suprafața de 2,15 ha cate-
goria de folosință Fănaț în Blocul 
Fizic -1569 şi 1577; -suprafața de 
4,31 ha teren agricol în partea de 
hotar Solga, localitatea Batin cate-
goria de folosință Fănaț în Blocul 
Fizic -1375. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Unguraş, nr.486, județul 
Cluj. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia  unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Unguraş, 
nr.486, județul Cluj. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Comparti-
mentul Secretariat al Primăriei 
Comunei Unguraş, nr.486, județul 
Cluj. 3.3.Costul  şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 54/2006, 
privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri de proprie-
tate publică, aprobată cu modifi-
cări prin Legea nr.22/2007: Prețul 
caietului de sarcini este de 20Lei. 
Se achită la casieria Primăriei 
Comunei Unguraş. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 11.07.2017, ora 15.00. 4.
Informații privind  ofertele: la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Unguraş, nr.486, județul Cluj. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 18.07.2017, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie puse ofer-
tele: sediul Primăriei Comunei 
Unguraş, localitatea Unguraş, 
nr.486, județul Cluj. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar original. 5. Data 
şi locul la care este programată 
începerea licitației publice: 
20.07.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Unguraş, nr. 
486, județul Cluj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de contencios a Tribuna-
lului Cluj, sediul Cluj-Napoca, 
strada Dorobanților, nr. 2-4, 
telefon: 0264.596.110, fax: 
0264.595.844, e-mail: tr-cluj-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului pentru concesionare bunuri 
din domeniul public prin licitație 
publică către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 23.06.2017.

l Ocolul Silvic Stejarul Zalău 
organizează în data de 29.06.2017, 
ora 12.30, la sediul Ocolului Silvic 
Zalău, str. Piaţa Iuliu Maniu, nr.3, 
tel.0260.612.434, şedinţa de desfă-
şurare a procedurii de atribuire, 
prin solicitare de oferte în plic 

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. 392314/2009. Nr. 392314 din 22.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 06, ziua 22. 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 07, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, st. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Badea Gheorghe, prima 

licitație/ licitația I - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ... și teren 

aferent în suprafață de …, situate în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației 

(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -; b). 

Teren 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 arabil în suprafață de 3000 mp, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, 

Tarla 2/6, Parcela 83, suprafață de 2200 mp situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 57/2, 

parcela 1, suprafață de 3200 mp situat în comună Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 60/3, parcela 81 

și suprafață de 1000 mp, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, Tarla 60/1, parcela 30 - preț de 

evaluare/ de pornire al licitației: 17.869 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe - 140.944 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 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 romane, copie de pe actul 

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

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă 

cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimen-

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

afișării: 23.06.2017.
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închis, pentru atribuirea contrac-
tului de prestări servicii împădu-
rire cod CPV 77231600-4, 
respectiv gestionarea resurselor 
forestiere (cod CPV 77231100-9) 
din fondul forestier al Munici-
piului Zalău. Caietul de sarcini, 
precum şi documentaţia necesară 
depunerii ofertelor se pot obţine 
de la sediul Ocolului Silvic 
Stejarul. Pentru participarea la 
şedinţa de deschidere a ofertelor, 
persoanele juridice interesate vor 
depune documentele solicitate în 
caietul de sarcini, taxa de partici-
pare, garanţia de participare şi 
oferta până în data de 29.06.2017, 
ora 10.00, la sediul Ocolului Silvic 
Zalău.

l Primăria Comunei Crîmpoia, 
județul Olt, organizează în data 
de 12 iulie 2017, ora 10.00, la 
sediul din Comuna Crîmpoia, str. 
Principală, nr. 129, județul Olt, 
licitație publică în vederea 
vânzării :  autoutil itară N2 
Volkswagen Crafter. Bunul scos 
la licitație poate fi văzut la adresa 
mai sus menționată. Prețul de 
pornire a licitației este de 
11.000Euro, echivalent a 50.100 
Lei. Documentele de participare 
la licitație se depun până la data 
de 07.07.2017. Relații suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b ț i n e  l a 
tel.0249.485.020. 

l Comuna Parincea,  sat 
Parincea, strada Principală, 
nr.251, județul Bacău, CIF: 
4352905, cod poştal: 607400, 
România, tel. 0234.226.530, fax: 
0234.226.524, e-mail: primaria.
parincea@yahoo.com, www.
parincea.ro, persoană de contact: 
doamna Butnariu Corina Petro-
nela. Teren în suprafaţă de 1.000 
mp, aparţinând domeniului 
privat al Comunei Parincea, iden-
tificat din CF444, amplasat în sat 
Parincea, comuna Parincea, 
judeţul Bacău, în vederea reali-
zării investiției: Staţie Peco. Ofer-
tanţii vor prezenta documentele 
de calificare şi oferta financiară, 
conform documentaţiei de atri-
buire. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire de la 
sediul Comunei Parincea, sat 
Parincea, strada Principală, 
nr.251, județul Bacău, Comparti-
ment Contabilitate, Buget, Finan-
ciar, Venituri, Achiziţii, Programe 
Dezvoltare Locală, zilnic, între 
orele 08.00-16.00. Costul pentru 
obţinerea acestui exemplar: 
Gratuit. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 11.07.2017, 
ora 13.00. Ofertele vor fi întoc-
mite conform documentaţiei de 
atribuire. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 12.07.2017, ora 
15.00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Comunei 
Parincea, sat Parincea, strada 
Principală, nr. 251, județul Bacău. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar 
în copie. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 14.07.2017, 
ora 14.00, sediul Comunei 
Parincea, sat Parincea, strada 
Principală, nr. 251, județul Bacău. 
Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Bacău, Str.Cuza Vodă, 
n r. 1 ,  c o d :  6 0 0 2 7 4 ,  t e l . 

0 2 3 4 . 2 0 7 . 6 0 4 ,  a r h i v ă : 
0234.207.605, birou Expertize 
tehnico-judiciare: 0234.207.603, 
fax: 0234.207.601, fax registra-
tură: 0234.207.606, e-mail: tr-ba-
c a u - i n f o @ j u s t . r o .  S e d i u 
secundar -Secţia a II-a civilă de 
contencios administrativ şi 
fiscal,  Adresa: Str.Ştefan cel 
Mare, nr.4, cod: 600356, tel. 
0 2 3 4 . 5 1 4 . 4 1 9 ,  a r h i v ă : 
0234.525.221, fax: 0234.525.211, 
e-mail: simona.ardeleanu@just.
ro, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data comunicării 
rezultatului licitației, cu condiția 
obligatorie de notificare în acest 
termen a Comunei Parincea. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 23.06.2017.

l Control Trading S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde urmatoarele bunuri: - stoc 
de marfa, compus din: cabina 
metalica; motor mech. t630 
110/130vdc;  ce lule  medie 
tensiune; repartitor 160a 1p; 
tablou electric; set piese schimb jt; 
cutie de trecere la motor 95m; 
limit. de cursa; cutie alim 500a 
capat dreapta; centrala de masura 
pm500; reanclansor pt. disj. 
rdb90; releu intermediar 10a 
230vac 11pini; cablu cuprucyea-
by-f 3x50; releu intermediar, cu 
clapeta; busbar support sem/
ol400; cutie de joncţiune 95306sp 
"d; cablu semnal 26987fla 18x0.75; 
auxiliar temporizare contact;; 
întrerupător automat ns630n 3p 
sd; intreruptor automat c6qn 4p 
63a c;, etc., la un pret diminuat cu 
60 % fata de pretul de evaluare.  
Lista completa a bunurilor, poate 
fi consultata la sediul sau pe 
site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. - stoc de 
marfa, compus din: ampermetre, 
becuri halogen, cabluri aluminiu, 
aplice, banda izolatoare, consola 
jgheab metalic, bride, bec vapori 
mercurhqi, lampa fluorescenta, 
papuci electrici, detector miscare, 
tablou echipat, sigurante, tarod de 
mana, jgheab cabluri, corp 
iluminat stradal, caseta semnali-
zare, intrerupatoare, prize, bloc 
legaturi, set repere, surse alimen-
tare, corpuri iluminat, prize, 
tranformatoare, cabluri cupru, 
cabina metalica, caramida, tabla, 
teava, sarma sudura, repartitoare, 
doze rigips, conectori, intrerupa-
toare automate, celule medie 
tensiune, cetrala de masura, 
cleme de legatura, cutie metalica, 
motor  mecanism,  module 
protectie, tripolare, monopolare, 
variator de tensiune, variator 
rotativ, suport pentru doza, scurt-
circuitor mobil, tuburi neon, la un 
pret diminuat cu 85 % fata de 
pretul de evaluare.  Lista 
completa a bunurilor, poate fi 
consultata la sediul sau pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro. Licitatia se va tine 
in data de 27.06.2017 ora 11:30, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi adjudecate, licitatia 
se va tine in data de 28.06.2017, 
2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
01.07.2017. Dosarul de prezentare 
si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichida-
torului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Anunţ de inchiriere licitaţie 
publica. 1. Informaţii generale:  
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi cu sediul in Călăraşi,  
Str. Varianta Nord Nr. 2 Cod 
Fiscal 4294049, telefon/fax 
0242/313180, e-mail: pneumoca-
larasi@gmail.com. 2. Obiectul 
inchirierii: organizarea licitaţiei 
publice pentru inchirierea  unui 
spaţiu de 10 mp ,in vederea 
amenajării unui magazin agroali-
mentar,conform prevederilor 
Legii nr. 215/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare si Legii 
nr.213/1998 cu modificările şi 
completările ulterioare. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atri-
buire poate fi procurată zilnic, in 
baza unei solicitări scrise, de la 
sediul spitalului,   comparti-
mentul A.A.T. între orele 09- 14 
începând cu data apariţiei anun-
ţului pentru preţul de 50 lei cu 
plata in numerar la caserie. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor : 12 iulie 2017, ora 12.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: -data 
limită de depunere a ofertelor : 17 
iulie 2017, ora 10.00. -adresa la 
care trebuie depuse ofertele : 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi, str. Varianta Nord, nr. 2, 
secretariat; -numarul de exem-
plare în care trebuie depusa 
oferta : un singur exemplar. 
Documentele de participare la 
licitaţie sunt cele menţionate in 
documentaţia de atribuire si vor fi 
depuse in plicuri sigilate într-un 
singur exemplar la Secretariatul 
Spitalului. 5. Data si locul la care 
se va desfăşura şedinta publică de 
deschidere a  ofertelor: 17 iulie 
2017 ora 14.00, sediu spital. 6. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie in vederea publicării: 
23.06.2017 

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregatire 
profesională a conducătorului 
auto cu nr A00365029G, pe 
numele Neacşu Cătălin Ionuţ. Il 
declar nul.

l Asociatia Business Women 
Forum cu sediul in str.Buzesti 
50-52, sector 1, Bucuresti, avand 
CUI 34623305, declar pierdut 
Certificatul de Inscriere in Regis-
trul Special al Asociatiilor si 
Fundatiilor emis de Judecatoria 
Sector 1 Bucuresti, Dosar nr. 
56843/299/2015. Declar nul. 

l Pierdut certificat de ambarca-
țiune de agrement nr. 02050-SN, 
t ip STARCRAFT SFM210 
pentru barca Suzuki SUPER-
FISHERMAN/DF250TX, emis 
de Oficiul de Căpitănie Snagov, 
aparținând societății Crisbo 
Company SRL. Se declară nul.

l Pierdut stampila rotunda 
RSVTI cu nr.de autorizatie 
ISCIR B-6663, pe numele Ariciu 
Mariana Gratiela. O declar nula.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.45112/29.07.2010 eliberat de 
ORC Arad, pentru SC Marga-
ritar Prod SRL. Il declar nul.

l S.C. General Service 2000 AB 
Imobi l iara  S.R.L. ,  C.U.I . 
31443997, şos. Panduri 35, bl. 
P1B, ap 11, sector 5, declara nule 
2 ştampile pe care le-a pierdut.

publicitate


