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OFERTE SERVICIU
l Strizo Sintetic angajează şi 
pregăteşte muncitori în dome-
niul aplicării de pardoseli epoxi-
dice! Oferim: -pachet salarial 
atractiv, -munca în şantiere, atât 
în ţară, cât şi din străinătate, 
-contract de muncă pe termen 
lung, -cazare, diurnă şi transport 
asigurate. Vă aşteptăm CV-ul la 
adresa: office@strizo.ro sau 
detalii la numărul de telefon: 
0741.978.624.

l Primăria comunei Răuceşti, 
cu sediul în localitatea Răuceşti, 
str. Principală, nr. 59, judeţul 
Neamț, organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea următoarelor 
funcții publice vacante: -un post 
de inspector, Compartimentul 
Stare Civilă; -un post de consi-
lier juridic, Compartimentul 
Juridic-Contencios; -un post de 
consilier, Compartimentul Achi-
ziții Publice. Concursul se va 
desfaşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28 august 2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
30 august 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 1.
Pentru funcția de inspector, din 
cadrul Compartimentului Stare 
Civilă: a)studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă; b)vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 
5 ani; c)cunoştințe de operare 
PC (Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point) -nivel 
mediu; d)abilități în utilizarea 
mijloacelor moderne de comuni-
care (Internet, E-mail, fax). 2.
Pentru funcția de consilier 
juridic, clasa I, gradul profesi-

onal principal din cadrul 
Compartimentului Juridic-Con-
tencios: a)studii juridice univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licență; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; c)cunoştințe de 
operare PC (Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point) -nivel 
mediu; d)abilități în utilizarea 
mijloacelor moderne de comuni-
care (Internet, E-mail, fax); 3.
Pentru funcția de consilier, clasa 
I, gradul profesional principal 
din cadrul compartimentului 
Achiziții Publice: a)studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; b)vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; c)cunoştințe de 
operare PC (Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point) -nivel 
mediu; d)abilități în utilizarea 
mijloacelor moderne de comuni-
care (Internet, E-mail, fax). 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Răuceşti. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Răuceşti, persoană de contact: 
Vi e r u  Va s i l e ,  t e l e f o n : 
0233.788.003, fax: 0233.788.239, 
E-mail: primariaraucesti@
yahoo.com.

l Comuna Hereclean, cu sediul 
în localitatea Hereclean, str.
Principală, nr.27/A, judeţul 
Sălaj, organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante de: funcția 

publică de execuție vacantă de  
consilier I/debutant în cadrul 
Compartimentului programe, 
proiecte achiziţii publice, imple-
mentare proiecte contractate- 1 
post; funcția publică de execuție 
vacantă de consilier I /debutant 
în cadrul Compartimentului 
registrul agricol şi relații cu 
publicul- 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă în 
data de 30.08.2017, ora 10.00; 
proba interviu în data de 
31.08.2017, ora 10.00 pentru 
funcția publică de execuție 
vacantă de  consilier I/debutant 
în cadrul Compartimentului 
programe, proiecte achiziţii 
publice, implementare proiecte 
contractate şi ora 11.00 pentru 
funcția publică de execuție 
vacantă de consilier I/debutant 
în cadrul Compartimentului 
registrul agricol şi relații cu 
publicul. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: a)are cetăţenia română 
şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta de minimum 
18 ani împliniţi; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o 
stare de sănătate corespunză-
toare funcţiei publice pentru 
care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de 
specialitate; f)îndeplineşte 
condiţiile de studii prevăzute de 
lege pentru funcţia publică; g)
îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei 
publice; h)nu a fost condamnată 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului sau contra autorităţii, 
infracţiuni de corupţie şi de 
serviciu, infracţiuni care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, infrac-
ţ iuni  de  fa ls  or i  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. 
Condiții  specifice pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier I/
debutant în cadrul Comparti-
mentului programe, proiecte 
achiziţii publice, implementare 
proiecte contractate: -studii 
universitare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
-fară vechime, -cunoştințe de 

operare calculator; -curs în 
domeniul achiziţiilor publice; 
-cunoştințe de operare SEAP 
dovedit cu certificat de partici-
pare; -curs manager proiect. 
Condiții  specifice pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de consilier I/ 
debutant în cadrul Comparti-
mentului registrul agricol şi 
realții cu publicul: -studii univer-
sitare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă; -fără 
vechime; -cunoştințe de operare 
calculator. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a 
la sediul Primariei Hereclean, 
loc.Hereclean, str.Principală, 
nr.28, jud.Sălaj. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Hereclean, loc.Hereclean, str.
Principală, nr.27 /A, jud.Sălaj, 
persoană de contact: Fizesan 
O t i l i a - C o s m i n a  t e l e f o n : 
0260.629.480,  fax 0260.629.545, 
E-mail: primariahereclean@
yahoo.com

l Şcoala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str.
Principală, nr.738, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Bucătar, 1 normă, 
conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
23.08.2017, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 23.08.2017, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 23.08.2017, ora 10.30. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): Calificare în 
domeniu; -să aibă experienţă în 
domeniu; -să fie dispusă la 
program f lexibil; -să fie o 
persoană sociabilă.Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Ghilad. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcoala 
Gimnazială Ghilad, persoană de 

contact: Pavel Ildiko telefon: 
0745.680.056, E-mail: ildiko.
pavel.ip@gmail.com

l Şcoala Gimnazială Ghilad, cu 
sediul în localitatea Ghilad, str. 
Principală, nr. 738, judeţul 
Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -Labo-
rant, normă de 0.25, conform 
H.G. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.08.2017, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 
23.08.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 23.08.2017, 
ora 10.30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 
Studii superioare de specialitate; 
-să aibă experienţă în domeniu; 
-să fie dispusă la program 
flexibil; -să fie o persoană socia-
bilă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Ghilad. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcoala 
Gimnazială Ghilad, persoană de 
contact: Pavel Ildiko telefon: 
0745.680.056, E-mail: ildiko.
pavel.ip@gmail.com

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Drăguşeni, cu sediul în locali-
tatea Drăguşeni, str.-, nr.-, 
judeţul Galați, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant, de: 
Îngrijitor II G, 1 post -perioadă 
n e d e t e r 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 23 august 2017, 
ora 09.00; -Proba practică în 
data de 23 august 2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -domiciliu stabil în loca-
litatea Drăguşeni; -studii gene-
rale sau medii; -vechime -nu este 
cazul; -capacitate de efort şi 
spirit gospodăresc; -să dove-
dească seriozitate şi responsabi-

litate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la data de: 
11.08.2017, ora 14.00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Drăgu-
şeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcolii Gimnaziale Nr.1 
Drăguşeni, persoană de contact: 
Dima Mădălina,  te lefon: 
0757.577.334.

l Şcoala Gimnazială Nr. 1, cu 
sediul în localitatea Sălceni, 
judeţul Vaslui organizeazã 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de 
Îngrijitor -0,5 normă: 2 posturi, 
conform HG286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 
24.08.2017, ora 09.00, -Proba 
interviu în data de 28.08.2017, 
ora 09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: gimnaziale; 
-vechime: 0 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Şcolii 
Gimnaziale Nr. 1, Sat Sălceni. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcoala Gimnazială Nr.1, Sat 
Sălceni, persoană de contact: 
Herghelegiu Nicoleta, telefon: 
0764.608.729, e-mail: salceni@
yahoo.com

l Intertrade Bacău recrutează: 
Instalatori, Electricieni, Faian-
țari, Rigipsari pentru şantierele- 
G e r m a n i a .  A c t i v i t a t e a 
principală: renovări băi în 
blocuri de locuințe. Salariul 
lunar compus este: 2.000Euro. 
Contract muncă înregistrat- 
ITM. Transport decontat. 
Cazare asigurată. Detalii: 
0755.66.11.11, office@dayjobs.ro

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs în 
data de 28.08.2017  orele 10.00 
proba scrisă şi în data de 
01.09.2017, interviul  pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție: Compartimentul 
buget, finanțe, contabilitate: 

TE GÂNDEŞTI SĂ TE MUŢI ÎN IRLANDA?

ACUM E ŞANSA TA!

DUBLIN AEROSPACE ESTE O COMPANIE DE AVIAŢIE CE SE OCUPĂ CU

ÎNTREŢINEREA, REPARAREA ŞI REVIZIA AERONAVELOR, FIIND SITUATĂ

ÎN INCINTA AEROPORTUL DUBLIN.

COMPANIA OFERĂ LOCURI DE MUNCĂ PERMANENTE PENTRU
INGINERI CALIFICAŢI (B1/B2) CU ACOPERIRE PENTRU AERONAVE

DE TIP A320 SAU B737.

SALARIUL OFERIT DE COMPANIE POATE AJUNGE PÂNĂ LA

50.000 DE EURO ANUAL.

LIMBA ENGLEZĂ ESTE OBLIGATORIE (SCRIS, CITIT ŞI VORBIT).

PENTRU MAI MULTE DETALII, VĂ RUGĂM SĂ INTRAŢI PE SITE-UL:

WWW.DUBLINAEROSPACE.COM/CAREERS

SAU SĂ SUNAŢI LA NUMĂRUL DE TELEFON: 0035.318.126.263

ÎNTRE ORELE 8:00 ŞI 17:00 ORA IRLANDEI.

VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI CONT CĂ PERSOANA CARE VA RĂSPUNDE LA TELEFON
NU VORBEŞTE ROMÂNEŞTE, DOAR LIMBA ENGLEZĂ.
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consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal. Au fost stabilite 
următoarele condiții de partici-
pare la concurs: - să îndepli-
nească condițiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată; - studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licentă 
sau echivalentă, specialitatea 
s tudi i lor :  Facul ta tea  de 
economie; -  minim 5 ani 
vechime în specialitatea studi-
ilor; Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 20 
de zile calendaristice de la data 
publicării anunțului.  Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi 
sau la tel. 0231/610133, interior 
114.

l Primăria Comunei Vedea, 
Judeţul Teleorman, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției publice de 
execuție vacante de referent , 
clasa III, gradul profesional 
debutant, din cadrul Comparti-
mentului contabilitate, impozite 
și taxe, achiziții publice , resurse 
umane, operare PC. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-

ţiile generale prevăzute de art. 
54 din  Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a 
ocupării funcţiei publice sunt: - 
studii  medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat . 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
- 29 august  2017,  ora 10:00: 
proba scrisă; - 31 august 2017, 
ora 10:00: proba interviu. Dosa-
rele de înscriere  la concurs 
trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute 
de art. 49, alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 și 
se vor depune în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului. 
Detalii privind condiţiile speci-
fice și bibliografia de concurs 
s u n t  d i s p o n i b i l e 
accesând pagina oficială. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Vedea, județul 
Te l e o r m a n  s a u  t e l e f o n 
0247337901.

l Consiliul Judeţean Gorj orga-
nizează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante de execuție de consilier, 
clasa I, gradul profesional supe-
rior la Serviciul investiții 
publice, Direcția tehnico-econo-

mică, dezvoltare regională și 
relații externe din aparatul de 
specialitate al Consiliului Jude-
țean Gorj. Probele stabilite 
pentru organizarea concursului: 
- dată susţinere proba scrisă:  29 
august 2017, ora 1030, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj; - 
dată susţinere interviu: în 
termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise, la sediul Consi-
liului Judeţean Gorj. Data 
limită de depunere a dosarelor 
de concurs este în termen de 20 
de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Dosa-
rele de concurs vor conţine în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare și condiţiile 
de desfășurare a concursului de 
recrutare, bibliografia de 
concurs, informaţii suplimen-
tare privind documentele nece-
sare dosarului de concurs se 
afișează la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj și pe site-ul 
Consiliului Judeţean Gorj www.
cjgorj.ro (secţiunea Cariere). 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Serviciul resurse 

umane, managementul funcţiei 
publice, IT - Consiliul Judeţean 
Gorj, camerele: 251/241, telefon: 
0253/212016, interior 251/241.

l Anunt concurs Centrul Nati-
onal de Evaluare si Examinare 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea functiei publice de 
executie vacante, mai jos menti-
onata, dupa cum urmeaza: 
Proba scr isa  in  data  de 
04.09.2017 ora 10.00. Dosarele 
se depun la Resurse Umane in 
termen de 20 de zile de la data 
publicarii anuntului. Serviciul 
Financiar - Contabilitate Și 
Administrativ 1 functie publica 
de consilier superior Conditiile 
generale de participare sunt cele 
prevazute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici (r2), cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Conditii specifice de 
participare la concurs: -studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungã durata 
absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta in profilul stiinte 
economice; -vechime in speciali-
tatea studiilor minim 9 ani. 
Conditiile de desfasurare a 
concursului: Inscrierile la 
concurs  se  fac la  sediul 
Centrului National de Evaluare 
s i  Examinare,  s tr.  G-ral 
Berthelot nr. 26, sector 1, Bucu-
resti. Informatii suplimentare: 
actele necesare pentru inscriere, 
bibliografia si propunerile 
privind componenta comisilor 
de concurs si de solutionare a 
contestatiilor se pot obtine de la 
Centrul National de Evaluare si 
Examinare, telefon: 021 314 44 
11. DIRECTOR GENERAL, 
Marian SUTA

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, Str.Tabaci,  
Nr.1, Judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante 
următoare: Posturi vacante: 
Asistent medical generalist 
debutant- 1 post  pentru Secţia 
clinică Chirurgie generală III. 
Concursul se va desfășura 
astfel: 1 .Proba scrisă: în data 
de 04.09.2017, ora 9,00. 2.
Proba practică: în data de 
06.09.2017, ora 10,00. 3.Proba 
interviu: în data de 06.09.2017, 
ora 13,00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Asistent medical 
debutant generalist: Absolvent 
al liceului sanitar cu durata de 
5 ani sau echivalare de studii 
Sau Absolvent de școală sani-
tară postliceală sau echiva-
lentă Sau Absolvent de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr. 797/1997 Sau Absolvent al 
învăţământului superior de 3 
ani în specialitate Sau Absol-
vent al învăţământului supe-
rior ( Facultatea de Moașe și 
Asistenţă Medicală)- licenţă în 
specia l i tate ,  nu neces i tă 
vechime în muncă. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
unităţii din Strada Tabaci, nr. 
1. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Craiova,  
persoană de contact:  Ec. 
Ungurenuș Atena-Carmen, 
telefon: 0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
localitatea Craiova, str. Tabaci, 
nr. 1,  judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante urmă-
toare: 1. Șef birou Tehnic 
(inginer, specialitatea electrome-
canică)- 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: 1.Proba scrisă: 
în data de 04.09.2017, ora 09,00. 
2.Proba interviu: în data de 
06.09.2017,  ora  10,00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Absolvent 
al învăţământului superior- 
diplomă de licenţă; minim 2 ani 
vechime în specialitate. Candi-
daţii 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 
unităţii din Strada Tabaci, nr.1. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova,  persoană de 
contact: Ec. Ungurenuș Atena-
Carmen, telefon: 0251.502.306.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova cu sediul în 
localitatea Craiova, str.Tabaci, 
nr.1,  judeţul Dolj organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante urmă-
toare: 1.Tehnician aparatură 
medicală debutant- 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
1.Proba scrisă: în data de 
04.09.2017, ora 9,00. 2. Proba 
practică: în data de 06.09.2017, 
ora 10,00. 3.Proba interviu: în 
data de 06.09.2017, ora 13,00.  
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Gaești. Operator de date cu carater personal nr. 20002. Dosar de executare nr. 724.         

Nr. 13421 din 19.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. 

Anul 2017, luna iulie, ziua 19. 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 

10, luna august, ora 13.00, anul 2017, în localitatea Gaești, str. Cuza Vodă, nr. Bl. 30, Parter, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC ROM EGE 

2001 IMPEX SRL, CUI 10556802, cu domiciliul fiscal în localitatea Petrești, județul Dâmbovița, licitația 

a II - a: 1. Proprietatea evaluată, este la un preț total de evaluare de 303.072 lei (exclusiv TVA), prețul 

de pornire al licitației a II - a este de 227.304 lei (exclusiv TVA) și se compune din: a. clădire C1 - bloc 

A, cu regim de înălțime P + 1 E + Mp, în suprafață construită la sol de 661 mp, având nr. cadastral 

70297-C1, valoare evaluare de 269.177 lei (exclusiv TVA), prețul de pornire al licitației a II - a este de 

201.883 lei (exclusiv TVA); b. teren intravilan curți construcții, în suprafață de 1670 mp, având număr 

cadastral 70297, intabulate în Cartea Funciară nr. 70297 a localității Petrești, județul Dâmbovița, 

valoare de evaluare de 33.895 lei (exclusiv TVA), prețul de pornire al licitației a II - a este de 25.421 lei 

(exclusiv TVA). Creditori, Sarcini; Serviciul Fiscal Orășenesc Găești, Proces verbal sechestru pentru 

bunuri imobile nr. 19748/24.11.2016. În conformitate cu prevedrile cap. IX, art. 292, lit. f, punctul 2, 

din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, “prin excepție, 

scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri 

construibile”. 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO 85TREZ2715067XXX004381, beneficiar 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești, la Tre-

zoreria Târgoviște, CUI 15913418; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) 

pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g) pentru persoanele fizice 

străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu 

au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

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

asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Împotriva prezentului înscris se 

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

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 

dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d), din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modi-

ficările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea 

contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0245.713.445. Data afișării: 28.07.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 70. Nr. 76891 din 

26.07.2017. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației, privind 

vânzarea următoarelor bunuri mobile, la sediul din strada Popa 

Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 16.08.2017, ora 

10.00: Licitația 3. - autoutilitară, N1, Renault HD C1 Master, an 

fabricație 2008, preț de evaluare/ de pornire al licitației 11.566 lei 

(exclusiv TVA*); - autouturism, M1 G Sangyong RJ RDD Rexton, 

an fabricație 2006 preț de evaluare/ de pornire al licitației 9.525 

lei (exclusiv TVA*). *) În conformitate cu prevederile titlului VII 

din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota de 19% 

TVA. Anunțul nr. 76891/ 26.07.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitatii). Pentru 

date suplimentare privind condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți apela numărul 

0244/283006 int. 23/ camera 112. Data afișării: 28.07.2017.

studii medii în specialitate, nu 
necesită vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul unităţii din Strada Tabaci, 
nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova,  persoană 
de contact: Ec.Ungurenuş 
A t e n a - C a r m e n ,  t e l e f o n . 
0251.502.306.

l SC Nuclear Inginery SRL, cu 
sediul în Str. Atomiştilor, nr. 409, 
Oraş Măgurele, Jud. Ilfov, 
telefon: 021.457.44.28, Fax: 
021.457.59.94, angajează (pentru 
punct de lucru din Str. Silvestru, 
nr. 3, Sector 2, Bucureşti): 
Lucrător bucătărie (valabil şi 
pentru lucrători străini)- peri-
oadă determinată 12 luni; 
Femeie de serviciu - perioadă 
nedeterminată. CV-urile se 
depun la sediul societăţii sau la 
adresa de e-mail: office@
nuclearinginery.eu până la data 
de 21.08.2017. Interviul va avea 
loc în data de 25.08.2017, ora 
9.00. 

ANUNȚ DIN 24.07.2017  
l Primăria comunei Podari 
organizează la sediul din str. 
Dunării, nr. 67, com. Podari, 
județul Dolj, concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcției  
publice de execuție vacant: 
funcţie publică de execuţie, 
consilier, cls. I, grad profesional 
debutant, în cadrul  Serviciului  
CBTIAIP- Compartimentul 
Contabilitate-buget. Concursul 
se organizează în două etape: în 
data de  24.08.2017, ora 10.00, 
proba scrisă;  în data de  
28.08.2017, ora 10.00, proba de 
interviu. Condiții generale: 
poate ocupa o funcţie publică 
persoana care îndeplineşte 
condițiile  prevăzute de prevede-
rile art.54 din Legea  nr.188/1999 
(r²) privind Statutul funcţiona-
rilor publici. Condiții specifice 
postului: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor 
economice- contabilitate. Nu 
necesită vechime. Dosarele de 
concurs se vor depune de către 

candidați în termen de 20 de zile 
de la publicarea  anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei comunei Podari şi trebuie să 
cuprindă obligatoriu documen-
tele prevăzute de art.49 din HG 
nr. 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Infor-
mații suplimentare aferente 
concursului, tematica, biblio-
grafia se afişează la sediul insti-
tuției, pe site-ul www.podari.ro,  
sau se pot obține la telefon: 
0251.339.155- secretariatul 
comisiei de concurs.

CITAȚII  
l Pârâtul Parasca Costel Aurel 
cu ultimul domiciliu în comuna 
Tomeşti, bloc 2, etaj 2, ap.19, 
jud. Iaşi, este chemat la Judecă-
toria Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 
25, sala 6, etaj 2, complet C02, în 
ziua de 07 septembrie 2017, ora 
8.30, în proces cu reclamanta 
Matei (fostă Lucan) Camelia, 
dosarul nr. 29936/245/2016, 
obiect exercitare autoritate 
părintească, stabilire locuință 
minor, pensie întreținere . Se vor 
administra probele.

l Se citează Pena Viorel la 
Judecătoria Roşiorii de Vede, str. 
Mărăşeşti nr. 52, ora 8.30, în 
data de 20.09.2017, în proces de 
divorţ cu Pena Ionela.

l Numiții Suciu Nicolae, Suciu 
Cătălina, Suciu Maria, Suciu 
Susana, Suciu Ioana, Suciu 
Gavril a lui Grigore, Suciu 
Maria căsătorită cu Deac Vasile, 
Suciu Ioan a lui Grigore cu 
domicilii necunoscute, pârâți în 
dos.57/326/2017 având ca obiect 
rectificare carte funciară, recla-
mantă fiind Țăran Livia, sunt 
înştiințați să se prezinte la data 
de 21.09.2017 la Judecătoria 
Toplița C3 ora 11 în vederea 
soluționării cauzei. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Subscrisa SC Interagro SRL, 
cu sediul social în Zimnicea, 
Aleea Trandafirilor nr. 1, judeţul 
Teleorman, cod unic de înregis-
trare 13603836, număr de ordine 
î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J34/267/11.12.2000, reprezentată 
legal de d-na Stoicescu Mariana, 
în calitate de Administrator 
Special, în calitate de acţionar 

majoritar cu o cotă parte de 
87,6005% din capitalul social al 
SC Institutul de Testare Cerce-
tare – Dezvoltare pentru Meca-
nizarea Agriculturii Romatest 
SA Voluntari, cu sediul în oraşul 
Voluntari, Şos. Bucureşti – 
Ştefăneşti nr. 79, jud. Ilfov, CUI 
479338, înmatriculată la Regis-
t ru l  Comerţu lu i  sub  nr. 
J23/2012/2004, în conformitate 
cu: - prevederile Legii nr. 
31/1990, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
- prevederile Actului Constitutiv 
al societăţii SC Institutul de 
Testare Cercetare – Dezvoltare 
pentru Mecanizarea Agriculturii 
Romatest SA,  CONVOCA 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor de la SC Institutul 
de Testare Cercetare – Dezvol-
tare pentru Mecanizarea Agri-
culturii Romatest SA Voluntari, 
care va avea loc la sediul social 
al societăţii din oraşul Voluntari, 
Şos. Bicireşti – Ştefăneşti (B-dul 
Eroilor) nr. 79, jud. Ilfov, în data 
de 12.09.2017, ora 12.00, pentru 
toţi acţionarii societăţii înregis-
traţi în registrul independent al 
acţionarilor ţinut de SC Depozi-
tarul Central SA, la data de 
referinţă 31.07.2017, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
revocării Administratorului unic 
Enache Florian şi numirea unui 
nou Administrator unic în 
persoana domnului Botan 
Constantin, domiciliat în Mun. 
Bucureşti, sector 4, Şos. Olteniţei 
nr. 140, sc. 3, et. 9, ap. 117, stabi-
lirea duratei mandatului şi a 
remuneraţiei lunare a adminis-
tratorului unic. 2. Aprobarea 
reînnoirii mandatului audito-
rului financiar al societăţii, 
Iramtas Expert SRL, pentru un 
mandate cu o durată de 2 ani şi 
împuternicirea Administrato-
rului unic de a negocia şi încheia 
cu auditorul financiar contractul 
de audit financiar. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se va ţine la data de 
13.09.2017, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de 
zi .  Începând cu data de 
01.08.2017, documentele referi-
toare la punctual de pe ordinea 
de zi se pot consulta, la sediul 
societăţii menţionat mai sus, în 
fiecare zi de luni până vineri, 
între orele 12.00-16.00. Acţio-
narii pot participa la şedinţa 
adunării generale personal sau 
prin reprezentanţi, în baza unei 
procure speciale, conform dispo-
ziţiilor legale. Un exemplar 

original al procurii de reprezen-
tare se depune la sediul socie-
tăţii, cel mai târziu cu 48 de ore 
înainte de adunare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la tel. 
0744.343.845. 

l Convocare S.C. RO Construct 
Holding S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, str. Vlad Judeţul nr. 4, bloc 
V13, sc. 1, et. 1, sector 3, 
J40/5857/2014, C.U.I. 10745534, 
în temeiul art. 111 şi 113 din 
Legea 31/1990 convoacă: 
-Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la Cabinet Av. 
Agapie Vasile, bl. 2, sc. B, apt. 1, 
j u d .  B a c ă u ,  î n  z i u a  d e 
18.08.2017, ora 8.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: -alegerea 
administratorului. Dacă prima 
adunare nu se poate ţine la 
prima convocare, a doua convo-
care are loc la aceeaşi locaţie în 
data de 19.08.2017 ora 8.00; 
-Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor S.C. RO 
Construct Holding S.A. în ziua 
de 12.08.2017 ora 08.00 cu 
următoarea ordine de zi: -schim-
barea formei juridice a societăţii 
din  S.A. în S.R.L. Dacă prima 
adunare nu se poate ţine la 
prima convocare, a doua convo-
care are loc la aceeaşi locaţie în 
data de 22.08.2017 ora 08.00. 
Administrator unic, Petcu 
Constantin.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Țigăneşti, 
județul Teleorman, organizează 
în data de 24.08.2017, ora 10.00,  
licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru închirierea supra-
feţei de 57,3719 ha, teren 
extravilan din categoria pajişti 
permanente, lot din trup VI 
-Târnava, amplasată pe terito-
riul administrativ al UAT Țigă-
neşti ,  județul Teleorman. 
Licitația se va desfăşura la 
sediul Primăriei Țigăneşti. 
Înscrierile la licitație se fac până 
la data de 21 august 2017. 
R e l a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0247/330.001.

l Primăria Municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea lici-
taţiei publice deschise în vederea 
vânzării: Bunului imobil – teren 
intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 77 mp., situat în str. 
1 Decembrie 1918, bl. M1, parter  
Preţul de pornire la licitaţie este 
de  80 euro/mp. conform HCL 
nr. 165 din 29.06.2017; Bunului 
imobil –  teren intravilan, 

proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în supra-
faţă de 11 mp.,  situat în str. 
Calistrat Hogaş nr. 25. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 150 
euro/mp. conform  HCL nr. 165 
din 29.06.2017; Licitatia va avea 
loc  pe data de 18.08.2017, ora 
14,00, la sala de sedinta a Primă-
riei municipiului Piatra Neamt, 
cu sediul in str. Ştefan cel Mare 
nr. 6-8. Înscrierile si depunerea 
ofertelor se fac până la data de 
17.08. 2017 ora 16,30 inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra 
Neamţ , str. Ştefan cel Mare , nr. 
6-8 , Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport- zilnic 
între orele 8,00 – 16,30, unde se 
poate achiziţiona  şi documen-
taţia licitaţiei. Relaţii suplimen-
tare la telefon 218991, interior 
122, zilnic între orele 8,00 – 
16,30.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ - compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, 
jud.Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
682.619,40 le i  (respect iv 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 02.08.2017 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului 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 03 august 2017 
orele 12:00 şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data 
de 24.03.2017. Adjudecarea se 
va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a lici-
taţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii 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 lichi-
dator.
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie 
să se înscrie la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, 

până la data de 03.08.2017, orele 
11.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela 
la telefoanele: 0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica urmatoarele bunuri 
mobile: - autoutilitara marca 
Ford Transit,  Tip FND6/
PHFA2F/Transit, nr. inmatricu-
lare PH-21-EPT, culoare alb, an 
fabricatie 2007, la pretul de 
4.000 euro fara TVA; - autoutili-
tara marca Ford Transit, Tip 
FND6/PHFA2F/Transit, nr. 
inmatriculare PH-24-EPT, 
culoare alb, an fabricatie 2008, 
la pretul de 4.000 euro fara 
TVA. Licitatia se va organiza la 
sediul administratorului judiciar 
in data de 02.08.2017, ora 13:00, 
iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
0 4 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 5 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
01.09.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
sediul administratorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 32, Judetul Prahova, 
la numerele de telefon 0761.132.
931/07444.425.340/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. 

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, bunurile imobile repre-
zentate de apartamente (garsoo-
niere) situate in blocul de 
nefamilisti din Moreni, Str. 
Schelelor (fosta Str. Industriilor), 
Judetul Dambovita, dupa cum 
urmeaza: - Apartament nr. 15 
compus dintr-o camera, buca-
tarie, baie, hol, loggie, etajul I, in 
suprafata de 56 mp, avand nr. 
cadastral 1281/1/15, inscris in 
CF 1298, pornind de la pretul de 
11.000 euro fara TVA. - Aparta-
ment nr. 23 compus dintr-o 
camera, bucatarie, baie, hol, in 
suprafata de 44 mp, suprafata 
utila de 35,50 mp si cota parte 
din teren 20/422, avand nr. 
cadastral 1281/2/23, inscris in 
CF 1298,  pornind de la pretul 
de 8.000 euro fara TVA. Licitatia 
se va organiza la sediul adminis-
tratorului judiciar in data de 
02.08.2017, ora 13:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data  de 
0 4 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 5 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
01.09.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 1300367. Nr. 

76892 din 26.07.2017. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada 

Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 17.08.2017, 

ora 10.00, Licitația 3: - Clădire în suprafață de 300 mp (conform 

documentelor de la Primărie, nu au proces verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor și nu sunt înscrise la Cartea Funciară), 

construcție cu structura din zidărie portantă, acoperiș șarpantă 

lemn și învelitoare din tablă, cu 9 camere având destinație spații 

comerciale, magazii, birouri și teren aferent în suprafață de 500 

mp -(rezultați din act proprietate) situate în intravilanul Comunei 

Bălțești, jud. Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitației 

89.864 lei, (exclusiv TVA*). *) În conformitate cu prevederile 

titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modifi-

cările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota 

de 19% TVA. Anunțul nr. 76.892/ 26.07.2017 poate fi consultat la 

sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitatii). 

Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți apela numărul 

0244/283006 int. 23/ camera 112. Data afișării: 28.07.2017.
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documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
sediul administratorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 32, Judetul Prahova, 
la numerele de telefon 0761.132.
931/07444.425.340/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. 

l S.C. Carl Reh Winery S.R.L., 
in calitate de beneficiar, cu sediul 
in Str.Matei Voievod nr.47, Sector 
2, Bucuresti, tel.021.252.49.62/ 
fax.021.252.49.65, email: office@

crama-oprisor.ro, persoana de 
contact Gabriel Roceanu, va 
invita sa prezentati ofertele Dvs 
de utilaje si echipamente de  
vinificatie  pentru proiectul 
"Modernizare si renovare Crama 
la SC Carl Reh Winery SRL” 
punctul de lucru din localitatea 
Oprisor, judet Mehedinti”. 
Mijloace de comunicare: telefon, 
fax, email, posta. Denumirea 
proiectului si a contractului:„-
Modernizare si renovare crama 
la SC CARL REH WINERY 
SRL, punctul de lucru din locali-
tatea Oprisor, judet Mehedin-
ti”/,,Achizitia de utilaje si 
echipamente necesare procesului 
de vinificatie’’/acord finantare 
APIA nr.29461/20.07.2017. 

1.Valoarea estimativa a contrac-
tului: 105.044 RON, fara T.V.A./
curs EUR echivalent 4.51 (din 
proiect). 2.Obiectul contractului: 
Achizitia de utilaje si echipa-
mente necesare procesului de 
vinificatie, constand in: Filtru cu 
placi; Generator electric diesel. 
3. Durata contractului: 90 zile 
sau pana la finalizarea obiec-
tului contractului. 4.Criteriul de 
atribuire: oferta cea mai avanta-
joasa din punct de vedere 
economic.  5.Conditii privind 
ofertantul: Ofertantul va fi soci-
etate comerciala inregistrata in 
Romania sau in U.E. si va 
prezenta un certificat consta-
tator cu codul CAEN corespun-
zator obiectului prezentului 

contract. 6. Oferta depusa de 
ofertant trebuie sa cuprinda: 
Specificatii tehnice in conformi-
tate cu prevederile contractului; 
Propunerea financiara,  se va 
elabora astfel incat sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu 
privire la pret precum si alte 
conditii financiare si comerciale 
legate de obiectul contractului; 
Grafic  de executie  pe investitie; 
7.Data limita de depunere a 
ofertei: 04.08.2017. ora 16.00. 
8.Limba de redactare a ofertei: 
romana. 9.Perioada de valabili-
tate a ofertei: 90 zile.  10.Pretul 
ofertei va fi exprimat in: RON; 
11.Atribuirea contractului: Atri-
buirea se va face catre ofertantul 
care va prezenta oferta cea mai 

avantajoasa din punct de vedere 
economic. Factori de evaluare a 
ofertelor, vor fi alaturi de pret, si 
factori care privesc nivelul cali-
tativ, tehnic sau functional, 
cerinte de mediu, raportul cost/
eficienta,  precum si  alte 
elemente considerate semnifica-
tive de catre beneficiar pentru 
evaluarea ofertelor. Specificatiile 
tehnice/ caietele de sarcini pot fi 
solicitate /consultate la sediul 
beneficiarului. 12.Denumirea, 
adresa, numarul de telefon/ fax/
email  la care se poate solicita 
caietul de sarcini documentatia 
de atribuire: Str. Matei Voievod 
nr. 47, Sector 2, Bucuresti, tel. 
021.252.49.62. 13.Adresa la care 
se depune /trimite oferta: Str. 

Matei Voievod nr.47, Sector 2. 
14. Data, ora si locul deschiderii 
ofertelor: Str. Matei Voievod nr. 
47, Sector 2, 05.08.2017, ora 
10.00. Asteptam oferta dumnea-
voastra pana la termenul limita 
mentionat anterior la sediul 
societatii noastre. Pentru infor-
matii suplimentare asupra speci-
ficatiilor tehnice/caietelor de 
sarcini si alte detalii ne puteti 
c o n t a c t a  l a  t e l e f o n : 
021.252.49.62, persoana de 
contact Gabriel Roceanu.

l S.C. Carl Reh Winery S.R.L., 
in calitate de beneficiar, cu sediul 
in Str. Matei Voievod nr.47, Sector 
2, Bucuresti, tel.021.252.49.62/ 
fax.021.252.49.65, email: office@

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare 

Executare Silită Persoane Juridice. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde 

prin licitații următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua de 22 august 2017, ora 12:00 în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate terței persoane METROPOLIS GRUP S.R.L., cu sediul în Bistrița, Str. Mihai Eminescu nr. 1-4, Județ Bistrița Năsăud, CUI 6337561, care are calitatea de 

garanta ipotecară conform contract de ipotecă mobiliară autentificat sub nr. 1976/08.06.2015, pentru debitele datorate bugetului general consolidat, de către debitoarea METROPOLIS CASINO SRL, cu sediul în 

Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 1-4, CUI 21486281, prima licitație, pentru: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1, Mașină Electronică cu câștiguri Tangra Touch serie identificare 1406-093, Contract de ipotecă mobiliară autentificat sub 

nr. 1976/08.06.2015, 35.394 lei, 19%; 2, Mașină Electronică cu câștiguri Tangra Touch serie identificare 1406-094, Contract de ipotecă mobiliară autentificat sub nr. 1976/08.06.2015, 35.394 lei, 19%; 3, Mașină 

Electronică cu câștiguri Tangra Touch serie identificare 1406-095, Contract de ipotecă mobiliară autentificat sub nr. 1976/08.06.2015, 35.394 lei, 19%; 4, Mașină Electronică cu câștiguri Tangra Touch serie 

identificare 1406-096, Contract de ipotecă mobiliară autentificat sub nr. 1976/08.06.2015, 35.394 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 227 alin 4 din Lg. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

coroborat cu prevederile OUG 77/2009, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, mijloacele de joc sus menționate vor fi vândute numai către: 1. Agenți economici, organizatori de jocuri de noroc, 

deținători de licență clasa a I-a; 2. Agenți economici care desfășoară activitățile prevăzute de art. 20 alin 1 din OUG 77/2009, deținători de licență clasa a II-a. 2. În ziua de 24 august 2017, ora 12:00 în localitatea 

Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SMART S.R.L., CUI 3648067, licitația a III-a, pentru: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, 

Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1, Mașina automată 

croitorie „Gebe”, nr. inventar 20786, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 242561 lei, 19%; 2, Presă pentru călcat, 

nr. de inventar 20803, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 33503 lei, 19%; 3, Presă călcat „Veit”, nr. de inventar 

21051, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adiţional nr. 66424/22.02.2017, 30334 lei, 19%; 4, Mașină de tăiat material, nr. de inventar 21052, 

Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 24058 lei, 19%; 5, Presă de călcat Kannegiesser, nr. 21129, Procesul verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 10044 lei, 19%; 6, Mașină automată pentru croit, nr. de inventar 21171, Procesul verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 59541 lei, 19%; 7, Mașină croitorie automată KU, nr. inventar 21771, Procesul verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 13769 lei, 19%; 8, Mașină croitorie Gerber, nr. inventar 21781, Procesul verbal de sechestru 

pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 11984 lei, 19%; 9, Aparat aer condiționat, nr. de inventar 21835, Procesul verbal de sechestru pentru 

bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 7927 lei, 19%; 10, Digitizor, nr. de inventar 21839, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 15241 lei, 19%; 11, Mașină de croitorie Kuriscut, nr. de inventar 21963, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 7837 lei, 19%; 12, Mașină control calitate Tesa, nr. de inventar 21970, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 7535 lei, 19%; 13, Trafo, nr. de inventar 21974, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv 

procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017, 7969 lei, 19%; 14, Maşină de ambalat semiautomată , Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv procesul verbal 

adițional nr. 66424/22.02.2017, 42549 lei, 19%; 15, Reliant Young 600 Exit, achiziționat conform factura nr. 7999322/11.03.2003, nr. de inventar 21357, (mașină termolipit), Procesul verbal de sechestru 

pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 36905 lei, 19%; 16, Reliant Young 600 Exit, achiziționat conform factura nr. 7999322/11.03.2003, nr. de inventar 21358, (mașină termolipit), Procesul verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 36905 lei, 19%; 17, Presa de termocolant Oshima OP-60LN, achiziționată cu factura nr. 2583599/03.11.2004, nr. de inventar 21894, Procesul verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 15526 lei, 19%; 18, Compresor Airtower36/7,5 Bar, achiziționat conform factura nr. 978244/31.10.2001, nr. de inventar 20810, Procesul verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 15539 lei, 19%; 19, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21011, Procesul verbal 

de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1909 lei, 19%; 20, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21012, Procesul verbal 

de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1909 lei, 19%; 21, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21013, Procesul verbal 

de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1909 lei, 19%; 22, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21014, Procesul verbal 

de sechestru pentru bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 1909 lei, 19%; 23, Presă fixat termocolant, achiziționată conform factura nr. 2001/147, nr. de inventar 21046, Procesul verbal de sechestru pentru 

bunuri mobile nr. 69611/02.03.2017, 18511 lei, 19%; 24, Generator abur, achiziționat conform factura nr. 2001/153, din 26.10.2001, nr. de inventar 21050, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1578 lei, 19%; 25, Generator abur, achiziționat conform factura nr. 2001/153, din 26.10.2001, nr. de inventar 21085, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 789 lei, 19%; 26, Mașină de cusut tivuri, achiziționată conform factura nr. 2001/169, din 16.11.2001, nr. de inventar 21053, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1195 lei, 19%; 27, Mașină de cusut tivuri, achiziționată conform factura nr. 2001/169, din 16.11.2001, nr. de inventar 21054, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1195 lei, 19%; 28, Mașină ”Brother” Buzunare, achiziționată cu factura nr. 2001/172 din data de 23.11.2001, nr. de inventar 21091, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 4716 lei, 19%; 29, Mașină de tăiat material, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21092, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 28137 lei, 19%; 30, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21093, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1812 lei, 19%; 31, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21094, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1812 lei, 19%; 32, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21095, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1812 lei, 19%; 33, Mașină de aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21096, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1812 lei, 19%; 34, Mașină executat butoniere, achiziționată cu factura nr. 2001/194 din data de 20.12.2001, nr. de inventar 21099, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 2557 lei, 19%; 35, Reliant Open Top 1600 Exit, achiziționat cu factura nr. 3733281 din data de 31.12.2003, nr. de inventar 21821, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 82210 lei, 19%; 36, Mașină de cusut Durkopp Adler, achiziționată cu factura proformă din data de 31.08.2004, nr. de inventar 21893, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 1686 lei, 19%; 37, Generator abur Fulton, achiziționat conform facturii nr. 2003/005, din data de 09.01.2003, nr. de inventar 21857, Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

69611/02.03.2017, 13330 lei, 19%. Total: 790521 lei. *) 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. 3. În ziua de 29 august 2017, ora 12.00 în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, se va vinde la licitație următorul bun mobil, proprietate 

a debitorului/ terței persoane RUN TAXI S.R.L., CUI 21766605, licitația a-III-a pentru: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1. Autoturism marca Dacia Logan, nr. înmatriculare PH-10-RUN, nr. identificare UU1LSDJKF38021294, an fabricație 2007, 

combustibil motorină, culoare gri, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 156021/13.05.2015; P.V. adițional nr. 63549/20.04.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 3030 lei, 19%. *) Regimul și cotele 

de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 4. În ziua de 30 luna 

august, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane CLEVER INTERPOWER S.R.L., C.U.I. 

29763442, licitație/ licitația a - III -a: a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ..... compusă din ..... și construită din ..... și teren aferent în suprafață de ....., situate în localitatea ....., str. 

..... nr. ....., preț de evaluare/ de pornire al licitației ..... lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -, Sarcini: -. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de 

clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață de 432,10 mp., situat în localitatea Ploiești, str. Jianu nr. 14, preț de evaluare/ de pornire al licitației 160.799 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: Act administrativ nr. 66663/24.02.2017 emis de D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Prahova - S.C.E.P.J., Sarcini: Intabulare, drept de ipotecă legală reprezentând sechestru. c) alte bunuri 

....., preț de evaluare/ de pornire al licitației ..... lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -, Sarcini: -.*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt 

cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO31TREZ5215067XXX013036, C.U.I. 2844910; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) 

pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 

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

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau 

altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244/407710, int. 162. Data afișării: 

28.07.2017.
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crama-oprisor.ro, persoana de 
contact Gabriel Roceanu,  va 
invita sa prezentati  ofertele Dvs 
de utilaje si echipamente de  
vinificatie  pentru proiectul 
"Modernizare si renovare Crama 
la SC Carl Reh Winery SRL” 
punctul de lucru din localitatea 
Oprisor, judet Mehedinti". 
Mijloace de comunicare: telefon, 
fax, email, posta. Denumirea 
proiectului si a contractului: 
„Modernizare si renovare crama 
la SC Carl Reh Winery SRL, 
punctul de lucru din localitatea 
Oprisor, judet Mehedinti”/,,Lu-
crari de modernizare infrastruc-
tura crama’’/acord finantare 
APIA nr. 29461/ 20.07.2017. 1. 
Valoarea estimativa a contrac-
tului: 360.244 RON, fara T.V.A; 
2.Obiectul contractului: Reno-
varea/modernizarea imobilelor 
destinate vinificatiei, inclusiv 
prin achizitia, dupa caz, a insta-
latiilor/ echipamentelor aferente 
pentru infrastructura cramei, 
modernizarea instalatiilor desti-
nate canalizarilor, a tubulatu-
rilor fixe si mobile prin care se 
realizeaza miscarea produselor 
vitivinicole, a diferitelor insta-
latii si/ sau retele necesare 
pentru fluxul tehnologic in prac-
ticile oenologice; 3. Durata 
contractului: 90 zile sau pana la 
finalizarea obiectului contrac-
tului; 4. Criteriul de atribuire: 
oferta cea mai avantajoasa din 
punct de vedere economic; 5. 
Conditii privind ofertantul: 
Ofertantul va fi societate comer-
ciala inregistrata in Romania 
sau in U.E. si va prezenta un 
certificat constatator cu codul 
CAEN corespunzator obiectului 
prezentului contract; 6. Oferta 
depusa de ofertant trebuie sa 
cuprinda:-Specificatii tehnice in 
conformitate cu prevederile 
contractului  si caietul de sarcini; 
-Propunerea financiara,  se va 
elabora astfel incat sa furnizeze 
toate informatiile solicitate cu 
privire la pret precum si alte 
conditii financiare si comerciale 
legate de obiectul contractu-
lui;-Grafic de executie pe inves-
titie; 7. Data limita de depunere 
a ofertei: 08.08.2017. ora 16.00; 
8. Limba de redactare a ofertei: 
romana; 9. Perioada de valabili-
tate a ofertei: 90 zile; 10. Pretul 
ofertei va fi exprimat in: RON; 
11. Atribuirea contractului: Atri-
buirea se va face catre ofertantul 
care va prezenta oferta cea mai 
avantajoasa din punct de vedere 
economic. Factori de evaluare a 
ofertelor, vor fi alaturi de pret, si 
factori care privesc nivelul cali-
tativ, tehnic sau functional, 
cerinte de mediu, raportul cost/
eficienta,  precum si  alte 
elemente considerate semnifica-
tive de catre beneficiar pentru 
evaluarea ofertelor. Specificatiile 
tehnice/ caietele de sarcini pot fi 
solicitate/ consultate la sediul 
beneficiarului. 12.Denumirea, 
adresa, numarul de telefon /fax/ 
email  la care se poate solicita 
caietul de sarcini documentatia 
de atribuire: Str. Matei Voievod 
nr. 47, Sector 2, Bucuresti, 
tel.021.25249.62; 13. Adresa la 
care se depune/trimite oferta: 
Str. Matei Voievod nr. 47, 
Sector.2; 14. Data, ora si locul 
deschiderii ofertelor: Str. Matei 
Voievod nr. 47, Sector 2, 

09.08.2017, ora 10.00. Asteptam 
oferta dumneavoastra pana la 
termenul limita mentionat ante-
rior la sediul societatii noastre. 
Pentru informatii suplimentare 
si alte detalii tehnice ne puteti 
contacta la 
Telefon: 021.252.49.62, persoana 
de contact Gabriel Roceanu

l S.C. Carl Reh Winery S.R.L., 
in calitate de beneficiar, cu sediul 
in Str. Matei Voievod nr. 47, 
Sector  2 ,  Bucurest i ,  te l . 
021.252.49.62/ fax.021.252.49.65, 
email: ofice@crama-oprisor.ro, 
persoana de contact Gabriel 
Roceanu, va invita sa prezentati  
ofertele Dvs de utilaje si echipa-
mente de  vinificatie  pentru 
proiectul "Modernizare si reno-
vare Crama la SC Carl Reh 
Winery SRL” punctul de lucru 
din localitatea Oprisor, judet 
Mehedinti". Mijloace de comuni-
care: telefon, fax, email, posta. 
Denumirea proiectului si a 
contractului: „Modernizare si 
renovare crama la SC Carl Reh 
Winery SRL, punctul de lucru 
din localitatea Oprisor, judet 
Mehedinti”/,,Achizitia de utilaje 
si echipamente necesare proce-
sului de vinificatie’’/acord finan-
tare APIA nr. 29461/20.07.2017. 
1. Valoarea estimativa a contrac-
tului: 1.898.255 RON, fara 
T.V.A. /curs EUR echivalent 
4.52 (din proiect); 2. Obiectul 
contractului: Achizitia de utilaje 
si echipamente necesare proce-
sului de vinificatie, constand in: 
Buncar inox; Banda evacuare 
ciorchini;  Banda selectare stru-
guri; Vase/Cisterne inox pentru 
macerare-fermentare cu piston, 
4.buc; Vase/ Cisterne inox pentru 
macerare-fermentare fara 
piston, 8.buc; Monobloc imbute-
liere (clatire /umplere /dopuire); 
Butoaie, 100.buc; 3. Durata 
contractului: 90 zile sau pana la 
finalizarea obiectului contrac-
tului; 4. Criteriul de atribuire: 
oferta cea mai avantajoasa din 
punct de vedere economic; 5. 
Conditii privind ofertantul: 
Ofertantul va fi societate comer-
ciala inregistrata in Romania 
sau in U.E. si va prezenta un 
certificat constatator cu codul 
CAEN corespunzator obiectului 
prezentului contract. 6. Oferta 
depusa de ofertant trebuie sa 
cuprinda: Specificatii tehnice in 
conformitate cu prevederile 
contractului; Propunerea finan-
ciara, se va elabora astfel incat 
sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la pret 
precum si alte conditii financiare 
si comerciale legate de obiectul 
contractului; Grafic  de executie  
pe investitie; 7. Data limita de 
depunere a ofertei: 04.08.2017. 
ora 16.00; 8. Limba de redactare 
a ofertei: romana; 9. Perioada de 
valabilitate a ofertei: 90 zile; 10. 
Pretul ofertei va fi exprimat in: 
RON. 11. Atribuirea contrac-
tului: Atribuirea se va face catre 
ofertantul care va prezenta 
oferta cea mai avantajoasa din 
punct de vedere economic. 
Factori de evaluare a ofertelor, 
vor fi alaturi de pret, si factori 
care privesc nivelul calitativ, 
tehnic sau functional, cerinte de 
mediu, raportul cost/ eficienta, 
precum si alte elemente conside-
rate semnificative de catre bene-

ficiar pentru evaluarea ofertelor. 
Specificatiile tehnice/ caietele de 
sarcini pot fi solicitate/consultate 
la sediul beneficiarului.  12. 
Denumirea, adresa, numarul de 
telefon / fax/ email  la care se 
poate solicita caietul de sarcini 
documentatia de atribuire: Str. 
Matei Voievod nr. 47, Sector 2, 
Bucuresti, tel.021.252.49.62;  13. 
Adresa la care se depune /trimite 
oferta: Str. Matei Voievod nr. 47, 
Sector 2, Bucuresti. 14. Data, 
ora si locul deschiderii ofertelor: 
Str. Matei Voievod nr. 47, Sector 
2,  05.08.2017, ora 10.00. 
Asteptam oferta dumneavoastra 
pana la termenul limita menti-
onat anterior la sediul societatii 
noastre. Pentru informatii supli-
mentare si alte detalii tehnice ne 
puteti contacta la telefon: 
021.252.49.62, persoana de 
contact Gabriel Roceanu

l Centrul de Protecţie a Plan-
telor, cu sediul în str. Drumul 
Cooperativei, nr. 20, sector 5, 
Bucureşti, valorifică următoa-
rele mijloace fixe aprobate a fi 
scoase din funcţiune, în confor-
mitate cu H.G. nr. 841/1995 cu 
modificările şi completările 
ulterioare: -Dacia 1305D 2 buc. 
1.189 lei/ buc.; -Dacia 1305 4 buc 
1.143 lei/ buc.; -Dacia 1305 3 buc 
1.097 lei/ buc.; -Echipament 
mobil UM PK (instalaţie de 
stropit) 6 buc. 4.443 lei/ buc.; 
-Instalaţie de stropit mobilă pt. 
tratamente fitosanitare marca 
EUROTECH model UM PK 3 
buc 4.617 lei/ buc.; -Instalaţie de 
pulverizat 200L model roabă 3 
buc. 1.439 lei/ buc. Licitaţia va 
avea loc în data de 28.08.2017 
ora 10. Relaţii pot fi luate de la 
sediul nostru, tel. 021/413.18.56 
şi fax 021/413.93.42. Persoană 
de contact dl. Baloianu Ilie.

l Lichidatorul judiciar al TC 
Carpati S.A. scoate la vânzare 
prin licitaţie publică stocuri cu 
preţul de pornire de 11.762 lei, 
exclusiv TVA. Stocurile se vând 
“in bloc”. Licitaţia va avea loc în 
data de 03.08.2017, la ora 15.00, 
în Bucureşti, sector 1, str. Ion 
Câmpineanu nr.31, bl.4, sc.2, etj 
1, apt.20, de unde se poate 
procura caietul de sarcini. În caz 
de neadjudecare, licitaţiile vor fi 
reluate în fiecare zi de joi. Relaţii 
la telefon: 021.314.60.79.

l În temeiul art. 250 alin.(2) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, se face 
cunoscut  că  în  z iua  de 
31.08.2017, orele 12.00, în locali-
tatea Bucov, str.Constantin 
Stere, nr.1, judeţul Prahova, se 
vor vinde prin licitaţie următoa-
rele bunuri imobile, proprietate 
a debitorului S.C. Europe 
Games S.R.L., C.U.I. 14147789, 
cu sediul social declarat în 
Bucureşti, sector 1, str.Axinte 
Uricanu, nr.1, bl.3, sc.A, et.2, ap. 
17, licitaţia a III-a. Bunurile care 
se vor licita sunt situate în 
comuna Bucov, sat Chitorani, 
judeţul Prahova. Denumirea 
bunurilor imobile: -C1 -locuinţă 
în suprafaţă construită de 
265,28mp, suprafaţă utilă de 
221.07mp, regin înălţime: 
parter+beci, anul construcţiei 
1938, fundaţii din beton, zidărie 
cărămidă, acoperiş şarpantă 

lemn, învelitoare tablă, pardoseli 
-duşumea, tâmplărie interioară/
exterioare din lemn, racordat la 
energie electrică, fără împrej-
muire, preţ pornire licitaţie 
48.500Lei, exclusiv TVA; -Teren 
intravilan în suprafaţă de 
1.111,19mp, categoria curţi 
construcţii, preţ pornire licitaţie 
18.050Lei, exclusiv TVA. Preţ 
total de pornire licitaţie: 
66.550Lei, exclusiv TVA. (dimu-
nuat cu 50% din preţul iniţial al 
primei licitaţie). În acest caz 
bunul poate fi vândut la cel mai 
mare preţ oferit, chiar dacă 
acesta este inferior preţului de 
pornire a licitaţiei. -art.250 
alin.14 din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organului de 
executare, înainte de data stabi-
lită pentru vânzare. Cei intere-
saţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să se prezinte la 
termenul de vânzare la locul 
fixat în acest scop şi până la acel 
termen să prezinte oferte de 
cumpărare. Pentru participarea 
la licitaţie ofertanţii depun, cu 
cel puţin o zi înainte de data 
licitaţiei, următoarele docu-
mente: a)ofertă de cumpărare; 
b)dovada plăţii taxei de partici-
pare sau a constituirii garanţieri 
sub forma scrisorii de garanţie 
bancară, reprezentând 10% din 
totalul preţului de pornire a lici-
taţiei pentru bunurile imobile 
decsrise mai sus, în contul 
RO62TREZ5395006XXX 
000056, cod fiscal 2843531 
-Primăria Comunei Bucov, indi-
cându-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 de naţionalitate română 
-copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul 
registrului Comerţului; e)pentru 
persoanele juridice străine -copie 
de pe actul de identitate /paşa-
port; f) pentru persoanele fizice 
române -copie de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele 
fizice străine -copie de pe actul 
de identitate/paşaport; h)decla-
raţia pe propria răspundere a 
ofertantului prin care certifică 
faptul că nu este persoană inter-
pusă cu debitorul. Cumpărăto-
rului îi revine obligaţia de a 
respecta prevederile legale 
speciale, cum ar fi obligaţiile de 
mediu, obligaţiile de conservare 
a patrimoniului naţional sau 
altele asemenea, respectiv: Nu 
este cazul. Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la telefon 
numărul 0244.275.046 int. 25.

l În temeiul art.250 alin.(2) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 31.08.2017, 
orele 10.00, în localitatea Bucov, 
str.Constantin Stere, nr.1, judeţul 
Prahova, se vor vinde prin lici-
taţie următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului S.C. 
Europe Games S.R.L, C.U.I. 
14147789, cu sediul social 
declarat în Bucureşti, sector 1, str.
Axinte Uricanu, nr.1, bl.3, sc.A, 

et.2, ap. 17 , licitaţia  a I-a. Bunu-
rile care se vor licita sunt situate 
în comuna Bucov, sat Chiţorani, 
judeţul Prahova. Denumirea 
bunurilor imobile: -Teren extra-
vilan, suprafaţă totală de 
49.990mp, preţ evaluare /pornire 
licitaţie 115.600Lei, exclusiv 
TVA. Suprafaţă totală de 
49.990mp, se compune din: 
-teren extravilan categoria arabil, 
suprafaţă de 6714mp, situat în 
T77, P3430, 3414/1, 3420, 3419, 
3415/1, 3421, 3425, 3416, 3422, 
nr.cadastral 231, nr.carte funciară 
vechi 128. -teren extravilan cate-
goria vie, suprafaţă de 29726mp, 
situat în T77, P3430, 3414/1, 
3420, 3419, 3415/1, 3421, 3425, 
3416, 3422, nr. cadastral 231, nr.
carte funciară vechi 128. -teren 
extravilan categoria drum, supra-
faţă de 1274mp, situat în T77, 
P3430, 3414/1, 3420, 3419, 
3415/1, 3421, 3425, 3416, 3422, 
nr.cadastral 231, nr.carte funciară 
vechi 128. -teren extravilan cate-
goria drum, suprafaţă de 
12276mp, situat în T77, P3430, 
3414 /1, 3420, 3419, 3415/1, 3421, 
3425, 3416, 3422, nr.cadastral 
230, nr.carte funciară vechi 128. 
Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta orga-
nului de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunu-
rilor sunt invitaţi să se prezinte la 
termenul de vânzare la locul fixat 
în acest scop şi până la acel 
termen să prezinte oferte de 
cumpărare. Pentru participarea 
la licitaţie ofertanţii depun, cu cel 
puţin o zi înainte de data licita-
ţiei, următoarele documente: a) 
ofertă de cumpărare; b) dovada 
plăţii taxei de participare sau a 
constituirii garanţieri sub forma 
scrisorii de garanţie bancară, 
reprezentând 10% din totalul 
preţului de pornire a licitaţiei 
pentru bunurile imobile descrise 
m a i  s u s ,  î n  c o n t u l 
RO62TREZ5395006XXX 
000056, cod fiscal 2843531 
-Primăria Comunei Bucov, indi-
cându-se pe documentul de plata 
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 de naţionalitate română 
-copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul 
registrului Comerţului; e)pentru 
persoanele juridice străine -copie 
de pe actul de identitate /paşa-
port; f)pentru persoanele fizice 
române -copie de pe actul de 
identitate; g)pentru persoanele 
fizice străine -copie de pe actul de 
identitate/paşaport; h) declaraţia 
pe propria răspundere a ofertan-
tului prin care certifică faptul că 
nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi 
revine obligaţia de a respecta 
prevederile legale speciale, cum 
ar fi obligaţiile de mediu, obliga-
ţiile de conservare a patrimo-
niului naţional sau altele 
asemenea, respectiv: Nu este 
cazul. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la telefon 
numărul 0244.275.046 int.25.

l Consiliul Local Mihai Bravu, 
cu sediul in comuna Mihai 

Bravu, jud. Tulcea, cod fiscal 
4794044 telefon 0372789288, cod 
postal 827140, adresa de mail  
primaria_mihaibravu@yahoo.
com, organizeaza licitatie publica 
in vederea inchirierii unor supra-
fete de teren de islaz crescatorilor 
de animale: Documentatia de 
atribuire se poate obtine zilnic, de 
luni pana vineri, contra cost. 
Pretul este de 20 lei si se poate 
achita la casieria primariei sau cu 
ordin de plata. Licitatia va avea 
loc in data de 29.08.2017 , orele 
10,00 la sediul Primariei comunei 
Mihai Bravu. Inscrierea la lici-
tatie se va face pana la data de 
28.08.2017 orele 16,00. Instanta 
competenta pentru solutionarea 
litigiilor: Tribunalul Tulcea.

PIERDERI  
l Subscrisa B.C. Fortexim 
S . R . L . ,  C U I  3 1 8 3 1 3 1 , 
J05/159/1993 şi sediul în sat 
Hidişeulu de Jos, nr. 190, jud. 
Bihor, declar pierdut şi nul certi-
ficatul constatator de suspen-
dare a activității.

l Pierdut certificat inmatricu-
lare seria B  nr. 2351729 din 
07.09.2010 al SC Sorisav 
Construct  SRL, J27/335/2003, 
CUI 15280154. Il declar nul
 
l Pierdut certificat constatator 
nr. 19354/21.05.2008  al   SC 
Netotex SRL Tg. Neamt, 
J27/317/1994,CUI: 5302760. Il 
declar nul.
 
l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele 
Constantin Maria. O declar nula.

l Pierdut Legitimatie de 
concurs Facultaea de matema-
tica informatica, pe numele 
Nichita Mircea. O declar nula.

l Contract vanzare cumparare 
nr. 90/1993, pe numele Stoica 
Ovidiu si Stoica Ela Mersina. 
Declar nul.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala, pe numele Stancu Stefan 
si Antuza. Declar nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare si Proces verbal, pe 
numele Pop Eugen si Pop 
Domnica. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de calificare 
seria A, nr.1246, eliberat de catre 
Centrul Naţional de Calificare şi 
Instruire Feroviară- CENAFER, 
la data de 16.05.2003, aparţi-
nând Toma Marian Paul. Se 
declară nul.

l Societatea Peter Pan Covri-
gărie SRL declară pierdut certi-
ficatul de înregistrare B3214835 
emis pe data de 06.01.2017 şi 
eliberat la data 09.01.2017 de 
Oficiul Național al Registrului 
Comerțului Ilfov.

l Pierdut atestat CPC marfă, 
eliberat de A.R.R. Mehedinţi pe 
numele: Păun Marius Florian. 
Se declară nul.

Pierdut Atestate profesionale 
transport marfă şi ADR, elibe-
rate de ARR Argeş, pe numele 
Tuică Laurenţiu Constantin, cu 
domiciliul în com. Tigveni, jud. 
Argeş. Se declară nule.

ANUNȚURI


