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OFERTE SERVICIU
l Firmă angajăm personal 
curăţenie scări de bloc. Tel. 
0734.385.374

l Angajez mercantizor, 
lucrător comercial, casier, 
supervisor în hypermarket şi 
cash&carry în Constanţa. 
Detalii la telefon 0728.100.161.

Angajăm lăcătuş, experi-
enţă min.3 ani, carnet 
conducere cat.B, domiciliu 
sect.6/ jud.Ilfov. Trimiteţi 
CV la: frigothherm@yahoo.
com.

l Consola Grup Construct 
SRL angajează dulgheri, fierari 
betoniști, lăcătuși mecanici, 
zidari, faianțari, zugravi și 
rigipsari pentru șantiere din 
București și Germania. Relații 
la telefon: 021.327.10.50; 
021.327.10.51, 021.321.36.39.

l Staţiunea Cercetare Dezvol-
tare Agricolă Teleorman (insti-
tuţie publică), cu sediul în 
localitatea Drăgănești-Vlașca, 
str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Expert achiziţii publice, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
29.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 29.06.2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare cu 
diplomă de licenţă (sau echiva-
lentă); -vechime minim 3 ani în 
domeniul achiziţiilor publice; 
-certificat de competenţă recu-
noscut pentru ocupaţia expert 
achiziţii publice; -bun cunos-
cător și utilizator SEAP. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
I I I - a ,  l a  s e d i u l  S C D A 
Teleorman. Relaţii suplimen-

t a r e  l a  s e d i u l :  S C D A 
Teleorman, persoană de 
contact: Gîgiu Emilia, telefon: 
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro 

l Staţiunea Cercetare Dezvol-
tare Agricolă Teleorman (insti-
tuţie publică), cu sediul în 
localitatea  Drăgănești-Vlașca, 
str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Inginer mecanic, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
23.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 23.06.2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -absolvent de studii 
superioare cu diplomă de 
licenţă (sau echivalentă), dome-
niul: inginerie mecanică; 
-vechime în muncă de cel puţin 
3 ani; -cunoștinţe temeinice 
despre utilaje și echipamente 
agricole. 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 SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l :  S C D A 
Teleorman, persoană de 
contact: Gîgiu Emilia, telefon: 
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro. 

l Staţiunea Cercetare Dezvol-
tare Agricolă Teleorman (insti-
tuţie publică), cu sediul în 
localitatea Drăgănești-Vlașca, 
str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Contabil, 3 posturi, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 27.06.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 27.06.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii superioare economice cu 

diplomă de licenţă; -vechime în 
muncă minim 3 ani; -cunoș-
tinţe foarte bune de utilizare a 
calculatorului. 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 SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l :  S C D A 
Teleorman, persoană de 
contact: Gîgiu Emilia, telefon: 
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro .

l Staţiunea Cercetare Dezvol-
tare Agricolă Teleorman (insti-
tuţie publică), cu sediul în 
localitatea Drăgănești-Vlașca, 
str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Strungar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 22.06.2017, ora 
10.00; -proba practică în data 
de 22.06.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii gimnaziale; -vechime în 
muncă minim 3 ani; -experi-
enţă de lucru în meseria de 
strungar. 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 SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l :  S C D A 
Teleorman, persoană de 
contact: Gîgiu Emilia, telefon: 
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro 

l Staţiunea Cercetare Dezvol-
tare Agricolă Teleorman (insti-
tuţie publică), cu sediul în 
localitatea Drăgănești-Vlașca, 
str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Asistent de cercetare știinţifică, 
2  postur i ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba 

scrisă în data de 30.06.2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 30.06.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-absolvent de studii superioare 
de specialitate cu examen de 
licenţă sau de diplomă; -cunoș-
tinţe foarte bune de utilizare a 
calculatorului; -cunoașterea 
limbii engleze. 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 SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l :  S C D A 
Teleorman, persoană de 
contact: Gîgiu Emilia, telefon: 
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro 

l Staţiunea Cercetare Dezvol-
tare Agricolă Teleorman (insti-
tuţie publică), cu sediul în 
localitatea Drăgănești-Vlașca, 
str.București, nr.1, judeţul 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Consilier juridic, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
28.06.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 28.06.2017, 
ora 13.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare juri-
dice cu examen de licenţă sau 
de diplomă; -vechime în specia-
litate minim 3 ani; -înscris în 
Colegiul Consilierilor Juridici. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
I I I - a ,  l a  s e d i u l  S C D A 
Teleorman. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l :  S C D A 
Teleorman, persoană de 
contact: Gîgiu Emilia, telefon: 
0763.629.882, e-mail: scda@
scdatr.ro 

l Şcoala Gimnazială Andrid, 
cu sediul în localitatea Andrid, 
str.Principală, nr.181, judeţul 
Satu Mare,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Muncitor M-III, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
26 iunie 2017, ora 9.00; -proba 
practică în data de 26 iunie 
2017, ora 13.00; -proba interviu 

în data de 26 iunie 2017, ora 
15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 
medii -12 clase; -vechime (obli-
gatoriu): 5 ani; -cunoștinţe și 
abilităţi practice în domeniile: 
instalaţii termice și sanitare, 
tâmplărie și electricitate; 
-absolvire curs igienă sau în 
curs de absolvire. 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 Andrid. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii 
Gimnaziale Andrid, persoană 
de contact: Chira Claudiu, 
telefon: 0767.659.969, fax: 
0261.820.411, e-mail: scoalaan-
drid@yahoo.ro 

l Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă, cu sediul în localitatea 
Giurgiu, str.București, nr.82, 
judeţul Giurgiu, organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 
2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 ,  p e n t r u 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -un post 
contractual vacant de șofer 
autosanitară II, perioadă nede-
terminată, la staţia centrală 
Giurgiu. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: diplomă de bacalau-
reat, permis conducere cate-
goria B și C, vechime 3 ani în 
specialitate de șofer profesio-
nist, certificat de ambulanţier; 
-un post contractual vacant de 
asistent medical principal gene-
ralist PL, perioadă nedetermi-
nată, la substaţia Mogoșești. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
diplomă de bacalaureat, 
diplomă școală postliceală sani-
tară, vechime minimă în speci-
alitate 5 ani, examen pentru 
obţinerea de grad principal; -un 
post contractual vacant de 
operator registrator de urgenţă 
principal, perioadă nedetermi-
nată, la staţia centrală Giurgiu. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
diplomă de bacalaureat, certi-
ficat de radio telefonist sau 
telefonist, 4 ani vechime în 
specialitate, din care un an în 
cadrul serviciilor de ambulanţă. 
Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei în data de 
22.06.2017, ora 10.00, proba 
scrisă, iar interviul în data de 

26.06.2017, ora 10.00. Biblio-
grafia și relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei, telefon/fax: 
0 2 4 6 . 2 1 3 . 1 8 8 ,  m o b i l : 
0 7 3 1 . 1 3 7 . 1 2 0 ,  e - m a i l : 
sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: Stanescu 
Doinita.

l Primăria Comunei Săpata, 
cu sediul în localitatea Săpata, 
sat Popești, nr.17, judeţul 
Argeș, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: Inspector 
asistent, 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă 
în data de 03 iulie 2017, ora 
10.00; -proba interviu în data 
de 05 iulie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
domeniul știinţelor economice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 1 an. Candi-
daţii 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 Comunei Săpata. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Săpata, 
persoană de contact: Delc-
zeg-Dumitru Cristina, telefon: 
0 7 2 4 . 5 2 0 . 7 0 3 ,  f a x : 
0 2 4 8 . 6 1 7 . 0 0 9 ,  e - m a i l : 
primarie@sapata.cjarges.ro

l Spitalul Prof.Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucu-
rești, strada Aleea Căuzași, 
nr.49-51, sector 3, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante: -un post fiziokinetote-
rapeut -diplomă de licență în 
specialitate, vechime minim 6 
luni în specialitate; -un post 
kinetoterapeut debutant 
-diplomă de licență în speciali-
tate (fără vechime); -un post 
asistent medical generalist (bloc 
operator) -vechime minim 6 
luni ca asistent medical genera-
list; -studii finalizate cu absol-
virea școlii postliceale sanitare; 
-certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR; -un post 
infirmieră (laborator recupe-
rare medicină fizică și balneo-
logie) -studii generale -minim 
10 clase, vechime minim 6 luni 
ca infirmieră; -curs infirmiere 

A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

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

09, luna 06, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin 

licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Fortune 96 Impex SRL, cu domiciliul 

fiscal în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 1399903: - Autoturism marca 

Peugeot 307 SW, nr. identificare VF33HRHYB84029243, nr. înmatriculare TR-23-FOR - preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 9.822 lei (exclusiv TVA), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu 

sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 licitatei, 

achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria mun. 

Alexandria; 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 propria răspundere a ofertantului prin care certifică 

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

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

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

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.
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organizat de OAMGMAMR 
sau curs de infirmier organizat 
de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii și Ministerul 
Sănătății; -un post secretar 
dactilograf debutant -studii 
medii, fără vechime. 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, și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 22.06.2017, ora 10.00, iar 
proba practică va avea loc în 
data de 27.06.2017, ora 10.00, 
la sediul Spitalului Prof.Dr. 
Constantin Angelescu. Relaţii 
suplimentare și tematica se pot 
obţine de la Spitalul Prof.Dr. 
Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse Umane,  telefon 
nr.021.323.30.40 /int.443. 

l Oficiul de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Dolj, cu sediul 
în Craiova, str.C.S.Nicolaescu 
Plopșor, nr.4, jud.Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, repartizat pe 
perioadă determinată, pentru 

implementarea Programului 
naţional de cadastru și carte 
funciară, corespunzător func-
ţiei contractuale de execuţie din 
cadrul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Dolj- 
Serviciul Cadastru- Biroul 
Înregistrare Sistematică, cu 
încadrare pe perioadă determi-
nată de 36 de luni, după cum 
urmează: 1 post asistent regis-
trator principal debutant, în 
temeiul HG 286/23.03.2011, 
modificată și completată. 
Concursul se va desfășura 
astfel: proba scrisă în data de 
22.06.2017, ora 10,00, proba 
interviu în data de 27.06.2017, 
ora 10,00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă sau studii universitare 
cu diplomă de licenţă, speciali-
zarea drept, vechime în specia-
litate: nu necesită. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
14.06.2017 inclusiv, ora 16,00, 
la sediul OCPI Dolj, cam.104. 
Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI  t e l . 0251 .413 .128 / 
0251.414.286, int. 118, fax 
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.
ro. 

l Primaria  comunei   Balcani   
organizează   examen   de 
promovare în grad profesional 
imediat superior celui deţinut, 
pentru postul de consilier clasa 
I, grad profesional superior  in 
cadrul compartimentului asis-
tenta sociala  si registratura  si  
pentru postul de consilier clasa 
I, grad profesional principal  in 
cadrul compartimentului  
ethnic  si de  urbanism, amena-
jarea  teritoriului, relatii  cu 
investitori,  management de 
proiecte . Probele stabilite 
pentru ambele examene de 
promovare in grad profesional 
sunt: 1. Proba scrisa- in data de 
28 iunie 2017 ora 10,00 la 
sediul institutiei –Comuna 
Balcani, judetul Bacau; 2. 
Interviul –in data de 30 iunie 
2017 ora 10,00 la sediul insti-
tutiei – Comuna Balcani, 
judetul Bacau; Conditii de 
participare la concurs: a) să 
aibă cel puţin 3 ani vechime în 
gradul profesional al funcţiei 
publice din care promovează; 
|[b) să aibă cel puţin 2 ani 
vechime în treapta de salari-
zare din care avansează; (text 
în vigoare până la 1 ianuarie 
2011) ]| b) să fi obţinut cel puţin 
calificativul «bine» la evaluarea 
anuală a performanţelor indivi-

duale în ultimii 2 ani calen-
daristici; c) să nu aibă în 
cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi. Dosa-
rele de inscriere la examenul de 
promovare in grad profesional 
se pot depune de catre candi-
dati  in termen de 20 zile de la 
data afisarii anuntului privind 
organizarea examenului de 
promovare in grad. Orice alte 
informatii privind conditiile de 
inscriere la concurs si biblio-
grafie se pot gasi zilnic la  secre-
t a r u l  c o m u n e i ,  t e l e f o n 
0234/380680, interior 114.

l In conformitate cu prevede-
rile OUG nr.109/2011 privind 
guvernanta corporativa a intre-
prinderilor publice, cu modifi-
carile si completarile ulterioare 
si ale HGR nr.722/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a unor preve-
deri din OUG nr. 109/2011  
privind guvernanta corporativa 
a intreprinderilor publice, 
Consiliul de Administratie al 
SC AEROPORTUL ARAD SA 
lanseaza, incepand cu data de 
26.05.2017, procesul de selectie 
pentru postul de Director 
General si Director Economic  
la SC AEROPORTUL ARAD 
SA , cu sediul în Arad, Aleea 
Aeroport nr.4. Procedura de 
selecţie cuprinde următoarele 
etape succesive:Etapa I 
-selectia dosarelor candidatilor. 
Etapa a-II-a – interviu pentru 
candidatii declarati “admiși” 
după etapa I. Condiţii obliga-
torii de participare: (1) director 
general: -studii superioare de 
lungă durată absolvite, cu 
diplomă de licentă sau echiva-
lentă; -vechime de minim 5 ( 
cinci) ani in functii de adminis-
trare sau conducere; -experi-
e n t a  i n  a c t i v i t a t e a  d e 
administrare /management la 

societati private/publice sau 
institutii publice; -experienţă în 
elaborarea și implementarea de 
strategii de dezvoltare, atragere 
de investiţii, modernizare, efici-
entizare a unor societăţi comer-
ciale; -cunoașterea limbii 
române: scris, citit, vorbit; 
-cunoasterea limbii engle-
ze-nivel mediu; -abilităţi de 
comunicare interpersonală; 
-capacitate deplina de exer-
citiu; -integritate, etică, profesi-
onalism; -cetatenie romana, a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparti-
nând spatiului Economic Euro-
pean, si domiciliul in Romania; 
-nu a fost initiata si nici nu se 
afla in desfasurare o procedura 
de natura penala impotriva lor 
si nu au fost inscrieri in cazi-
erul judiciar; -nu au înscrieri în 
cazierul fiscal; -stare de sănă-
tate corespunzătoare postului, 
atestată pe baza adeverintei 
medicale eliberată de către 
medicul de familie sau de 
unitătile sanitare abilitate. 
Constituie avantaje: -experi-
enţă în conducerea societăţilor 
comerciale; -cunoștinţe de 
guvernanţă corporativă; -impli-
care anterioară în negocieri; 
-studii postuniversitare speci-
fice domeniului de activitate al 
societat i i .  (2)   d irector 
economic: -studii superioare 
economice de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licentă 
sau echivalentă; -vechime in 
specialitate de minim 5 (cinci) 
ani; -competente si aptitudini 
de utilizare a calculatorului; 
-cunoașterea limbii române: 
scris, citit, vorbit; -cunoasterea 
limbii engleze – nivel mediu; 
-stare de sănătate corespunză-
toare postului, atestată pe baza 
adeverintei medicale eliberată 

de către medicul de familie sau 
de unitătile sanitare abilitate. 
Dosarele de participare vor 
conţine în mod obligatoriu: 
1.Curriculum Vitae – model 
european conf. H.G. nr. 
1021/2004; 2.Copie act de iden-
titate; 3.Copie documente care 
atestă pregătirea profesională; 
4.Copii dupa documentele care 
atestă experienta în adminis-
trarea/ managementul societă-
tilor comerciale /regiilor 
autonome, al altor entităti din 
sectorul public sau privat (carte 
de muncă sau adeverintă, după 
caz); 5. Cazier judiciar; 6.
Cazier fiscal; 7.Declaratie de 
consimtamant prin care candi-
datul este de acord cu utilizarea 
datelor sale in scopul proce-
sului de recrutare si selectie; 8.
Declarație privind neînca-
drarea in situatia de conflict de 
interese; 9.Declaratie pe 
proprie răspundere dată în 
conf. cu prev. art.326 Cod 
Penal. Criterii de evaluare/
selecţie: 1.Competente specifice 
sectorului de activitate; 2.
Competente profesionale de 
importantă strategică; 3.
Cunoștinte de guvernantă 
corporativă; 4.Competente 
sociale și personale; 5.Alinierea 
cu Scrisoarea de așteptări a 
actionarilor. Bibliografie: (1)
director general: -Codul aerian 
al Romaniei,consolidat, OG 
nr.29/1997 republicata M.O. 
Partea I  nr.45/26.01.2001; 
-OUG 109/2011 cu modificările 
și completările ulterioare; 
-Legea nr.31/1990, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 
-Regulamentul Comisiei ( UE)  

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

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

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 16671240. Nr. 6318 din 25.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna mai, ziua 25. În temeiul preve-

derilor 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 09, luna iunie, ora 10.30, anul 2017, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului SC Biso România SRL, prima licitație: 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 arabil 

extravilan în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea Dragalina, jud. Călărași, nr. cadastral 1361, 

Carte funciară nr. 599, preț de evaluare/ de pornire al licitației 14.094 lei (exclusiv TVA *); Teren arabil 

extravilan în suprafață de 10.000 mp, situat în localitatea Dragalina, sat Drajna, jud. Călărași, nr. 

cadastral 1353, Carte funciară nr. 601, preț de evaluare/ de pornire al licitației 28.188 lei (exclusiv TVA 

*); Teren arabil extravilan în suprafață de 24.500 mp, situat în localitatea Dragalina, jud. Călărași, nr. 

cadastral 3344, Carte funciară nr. 334, preț de evaluare/ de pornire al licitației 77.519 lei (exclusiv TVA 

*); Teren arabil extravilan în suprafață de 10.000 mp, situat în localitatea Dragalina, sat Drajna, jud. 

Călărași, nr. cadastral 1360, Carte funciară nr. 602, preț de evaluare/ de pornire al licitației 28.188 lei 

(exclusiv TVA *); Teren arabil extravilan în suprafață de 23.847 mp, situat în localitatea Dragalina, jud. 

Călărași, nr. cadastral 973, Carte funciară nr. 602, preț de evaluare/ de pornire al licitației 67.223 lei 

(exclusiv TVA *); Teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea Dragalina, jud. 

Călărași, nr. cadastral 1369, Carte funciară nr. 620, preț de evaluare/ de pornire al licitației 14.094 lei 

(exclusiv TVA *); Teren arabil extravilan în suprafață de 4.856,99 mp, situat în localitatea Dragalina, 

jud. Călărași, nr. cadastral 809, Carte funciară nr. 540, preț de evaluare/ de pornire al licitației 13.692 

lei (exclusiv TVA *); Teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea Dragalina, 

sat Drajna, jud. Călărași, nr. cadastral 1359, Carte funciară nr. 600, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației 14.094 lei (exclusiv TVA *); Teren arabil extravilan în suprafață de 7.996,40 mp, situat în 

localitatea Dragalina, jud. Călărași, nr. cadastral 865, Carte funciară nr. 407 și nr. cadastral 866, Carte 

funciară nr. 867, preț de evaluare/ de pornire al licitației 22.542 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; nu se cunosc; 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 si completările ulterioare, operațiunea este taxabilă 

(cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 dată 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 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certifi-

catul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice 

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

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

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

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

fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, 

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

mentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ int. 159. Data 

afișării: 29.05.2017.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pu-
blici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de con-
ducere vacante de director general - 
direcţia generală de integritate, din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fis-
cală. Concursul se desfăşoară la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Pu-
blici, în data de 29 iunie 2017, ora 9.00 - 
proba suplimentară eliminatorie de testa-
re a cunoştinţelor de operare pe calcula-
tor şi a cunoştinţelor de limba engleză, şi 
ora 11.00 - proba scrisă. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III - a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi tre-
buie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi completată de 
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participa-
re la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
   

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Pu-
blici organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de con-
ducere vacante de şef serviciu - serviciul 
juridic şi contencios administrativ, din 
cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale. Concursul se 
desfăşoară la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 29 iunie 
2017, ora 9.00 - proba suplimentară elimi-
natorie de testare a cunoştinţelor de ope-
rare pe calculator şi ora 10.00 - proba 
scrisă. Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III - 
a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată 
şi completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. 
de telefon: 0374.112.726.
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NR. 139/2014; -Conventia de la 
Chicago ( Anexa 14, Anexa 2 si 
Anexa 18 ); -Ordin S.G.G. 
400/2015 – pentru aprobarea 
Codului controlului intern 
managerial al entitatilor 
publice modificat prin ordinul 
S.G.G. nr.200/2016; -Regula-
mentul de punere in aplicare 
(UE) 2015/1998 al Comisiei din 
5 noiembrie 2015 de stabilire a 
măsurilor detaliate de imple-
mentare a standardelor de bază 
comune în domeniul securității 
aviației. (2) director economic: 
-OUG 109/2011 cu modificările 
şi completările ulterioare; -HG 
722/2016 privind normele de 
aplicare a OUG 109/2011 
privind guvernanta corporativa 
a intreprinderilor publice, cu 
modificarile ulterioare; -Legea 
nr.31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare; -Legea 
contabilitatii nr. 82/1991, cu 
modificarile ulterioare; -Ordo-
nanţa Guvernului nr.119/1999 
privind controlul intern şi 
controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; -Legea 
nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal. -Ordin MFP nr.103/2016 
privind aprobarea Instructiu-
nilor de aplicare a scutirii de 

taxa pe valoare adaugata 
pentru operatiunile prevazute 
la atr.294 alin (1) lit.a)-i), art. 
294 alin. (2) si art.296 din 
Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal; -Ordinul MFP 
nr.1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile 
conforme cu  directivele euro-
pene; -Ordin S.G.G. 400/2015 
– pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial 
al enitităţilor  publice modificat 
pr in  ord inul  S .G.G nr. 
2 0 0 / 2 0 1 6 ;  - O M F P  n r.  
2634/2015 – privind documen-
tele financiar financiar conta-
bile; -Ordinul nr. 2861/2009 
pentru aprobarea privind 
organizarea şi efectuarea 
inventarierii de natura acti-
velor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; -Legea nr.22/1969- 
privind angajarea gestionarilor, 
constituirea de garanţii şi 
răspunderea în   legătură cu 
gestionarea bunurilor agenţilor 
economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice; -HG 
nr.398/1997 privind trecerea 
unor regii autonome aeropor-
tuare de sub autoritatea Minis-
terului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor judeţene; 
-OUG nr.61/2011 pentru regle-

mentarea unor masuri privind 
finantarea regiilor autonome 
aeroportuare cu specific 
deosebit, de interes local; 
-Decizia Comisiei 2012/21/UE 
din 20 decembrie 2011 privind 
aplicarea articolului 106 
alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii 
Europene în cazul ajutoarelor 
de stat sub formă de compen-
sații pentru obligația de 
serviciu public acordate 
anumitor întreprinderi cărora 
le-a fost încredințată prestarea 
unui serviciu de interes 
economic general. Dosarele 
pentru candidatură se prezintă 
Serviciului Resurse Umane din 
cadrul SC AEROPORTUL 
ARAD Arad, str. Aleea Aero-
port nr.4 cu documentele în 
copie şi original pentru confor-
mitate şi pentru a primi număr 
de înregistrare şi data certă a 
depunerii. Informatii supli-
mentare puteti obtine la 
numărul de telefon: 0257-
339010 interior 158 – Banciu 
Raluca. Persoanele interesate 
să ocupe funcția de director 
general respectiv director 
economic,  vor depune dosarele 
pana la data de 27 iunie 2017, 
ora 14.00. 

VÂNZĂRI TERENURI  
l Teren Poiana Braşov (Poiana 
mică) 2400 mp 40/60. Lângă 
stână gaze, curent, intravilan. 
54 Euro/mp,  discutabi l . 
0744.311.547 

CITAȚII  
l Se citează pârâta Despina 
Cristiana, la Judecătoria 
Piteşti ,  la  termenul din 
13.06.2017, ora 8,30, Complet 
C 2 - 2 ,  î n  D o s a r u l  n r. 
19154/280/2012*, având ca 
obiect rezoluţiune contract, în 
proces cu Stanciu Ioana – prin 
procurator Stanciu Constantin.

l Se citează pentru termenul 
din 10.07.2017, ora 15,00 si 
respectiv pentru termenul din 
26.07.2017, ora 15,oo, moşteni-
torii defunctei Coajă Florica, 
decedată la data de 21.07.2016, 
cu ultimul domiciliu in Bucu-
resti, B-dul Ion Mihalache 
nr.160B, sectorul 1, la dezba-
terea succesiunii acesteia, care 
va avea loc la sediul Biroului 
Notarilor Publici Asociaţi 
Dănăcică Mihaela Daniela şi 
Marinca Alexandra Magdalena 
din Bucureşti, B-dul Ion Miha-
lache nr.227, sectorul 1. 

l Se citează pentru termenul 
din data de 17.07.2017, ora 
15.00 şi  ulterior pentru 
t e r m e n u l  d i n  d a t a  d e 
27.07.2017, ora 15.00, moşteni-
torii defunctului Roşca Ioan 
CNP 1420222400268, decedat 
la data de 20.01.2017, cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, 
str.Lt. Ștefan Marinescu nr. 17, 
sectorul 6, la dezbaterea succe-
siunii acestuia, care va avea loc 
la sediul SPN - BNPA Dănă-
cică Mihaela Daniela şi 
Marinca Alexandra Magdalena 
din Bucureşti, B-dul Ion Miha-
lache nr.227, sectorul 1.

l  N u m i t u l  M i z d r e s c u 
Dumitru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut  în  munic ip iu l 
Giurgiu, str. Tineretului, bl. 
28C/613, sc. B, et. 1, ap. 19, 
judeţul Giurgiu, este citat în 
calitate de pârât la Judecătoria 
sector 1 Bucureşti, pe data de 
12.06.2017, ora 08.30, camera 
210, complet Camera de 
consiliu c15 s1 (fost C21 civil) 
în dosarul nr. 13550/299/2017 
având ca obiect cerere de 
valoare redusă, reclamant fiind 
I.I. Lazăr Petrişor. 

l Subsemnata Pantelemon 
Mihaela, având în vedere 
doasarul penal nr. 1087/P/2016, 
aflat pe rolul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Braşov, în 
care s-a pronunţat Ordonanţa 
din data de 08.09.2016, prin 
care s-a dispus soluţia de 
renunţare la urmărire penală, 
„îmi cer scuze şi regret fapta 
mea din data de 15.12.2012, 
constând în aceea că am 
ripostat la gestul provocator al 
doamnei Ţuluca Svetlana, 
lovind-o cu piciorul în şezut, 
după ce aceasta mi-a adresat 

calomnii şi m-a lovit cu palma 
peste faţă”.

l Nicolin Genoveva, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun.Bucureşti, str.Padeşu, 
nr.14, bl.14, sc.1, ap.3, sector 4, 
este chemată la Judecătoria 
Sectorul 4 Bucureşti din mun.
Bucureşti, str.Gheorghe Danie-
lopol, nr.2-4, sect.4, Complet 
1 3 ,  s a l a  3 0 1 ,  d o s a r u l 
nr.5074/4/2017, în data de 
13.06.2017, ora 08:30, în cali-
tate de pârâtă, în proces cu 
Nicolin Tiberiu-Ionel, Nicolin 
Marieta şi Nicolin Silviu, în 
calitate de reclamanți, pentru 
fond- stabilire domiciliu minor.

l Tribunalul  Iaşi, Str.Elena 
Doamna, nr.1A, Munici-
piul Iaşi, Secţia Civilă, Camera 
S . V. ,  e t a j  I V,  D o s a r 
Nr.41055/245/2014. Citaţie, 
pentru termenul din data de 
13.06.2017. Numitul Moise 
Strul, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în str.Sevastopol, nr.7, 
Municipiul Iaşi, este chemat 
în data de 13.06.2017, ora 9.00, 
la Tribunalul  Iaşi, str.Elena 
Doamna, nr.1A, Munici-
piul Iaşi, în calitate de intimat, 
î n  c a d r u l  D o s a r u l u i 
nr.41055/245/2014, având ca 
obiect -uzucapiune; cerere de 
ajutor public judiciar, în proces 
cu apelant Municipiul  Iaşi, 
Intimaţi Butnariu Constantin 
şi Butnariu Tatiana.

l Tribunalul Bucureşti, Splaiul 
Independenţei ,  nr.319L, 
Clădirea B, sector 6, E27, 
Dosar Nr.25207/3/2016. Citaţie 
emisă la 24.05.2017. Patriciu 
Sabina, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, este chemat în 
această instanţă, camera E27, 
în  z iua  de  08 .09 .2017 , 
Completul C29-Fond, ora 
09.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA în calitate 
de Reclamant, pretenţii. În caz 
de neprezentare a părţilor, 
judecata se va face în lipsă, 
dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi. 
Prin publicare pe portalul 
instanţelor. Prin înmânarea 
citaţiei, sub semnătură de 
primire, personal sau prin 
reprezentant legal sau conven-
ţional, pentru un termen de 
judecată ,  ce l  c i tat  es te 
prezumat că are în cunoştinţă 
şi termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citaţia 
i-a fost înmânată.

l Tribunalul Bucureşti, Splaiul 
Independenţei ,  nr.319L, 
Clădirea B, sector 6, E27, 
Dosar Nr.25207/3/2016. Citaţie 
emisă la 24.05.2017. Patriciu 
Maria, cu ultimul domiciliu în 
Montreal, este chemat în 
această instanţă, camera E27, 
în  z iua  de  08 .09 .2017 , 
Completul C29-Fond, ora 
09.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA în calitate 
de Reclamant, pretenţii. În caz 
de neprezentare a părţilor, 

judecata se va face în lipsă, 
dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi. 
Prin publicare pe portalul 
instanţelor. Prin înmânarea 
citaţiei, sub semnătură de 
primire, personal sau prin 
reprezentant legal sau conven-
ţional, pentru un termen de 
judecată ,  ce l  c i tat  es te 
prezumat că are în cunoştinţă 
şi termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citaţia 
i-a fost înmânată.

l Numitul Micescu Octavian 
Costin,  f iul  defunctului 
Micescu Nicolae Petre, decedat 
la data de 05.04.2016, având 
ultimul domiciliu în localitatea 
Mărăcineni, sat Argeşelu, 
nr.374, jud.Argeş, este citat la 
Judecatoria Piteşti în ziua de 
vineri, data de 16.06.2017, ora 
08.30, completul C5-2, camera 
2 în calitate de pârât în dosarul 
civ. nr.2019/280/2010, în proces 
cu reclamantul Primarul com.
Mărăcineni şi alții.

l Subscrisa Parohia Fundeni, 
cu sediul în Câmpulung, str.
Muzeul Fundeni, nr.17, județul 
Argeş, CIF 14659339, în 
contradictoriu cu Unitatea 
Administrativ Teritorială 
Municipiul Câmpulung, cu 
sediul în Câmpulung, str.Negru 
Vodă, nr.127, județul Argeş, 
notifică orice persoană intere-
sată că pe rolul Judecătoriei 
Câmpulung se află spre soluțio-
nare cauza privind pe subscrisa 
în calitate de reclamantă şi 
Unitatea Administrativ Terito-
rială Municipiul Câmpulung 
având calitatea de pârât, dosar 
nr.1535/205/2017, având ca 
obiect constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra unui teren 
în suprafață de 893mp, precum 
şi a construcțiilor C1 în supra-
față de 130 de mp  şi C2 în 
suprafață de 4mp, terenul si 
construcţiile fiind situate în 
intravilanul municipiului 
Câmpulung,  Str.Muzeul 
Fundeni, Nr.17, județul Argeş. 

DIVERSE  
l Anunt acord mediu Kassas 
Mohamad Imad anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
p r o i e c t u l  " D e s f i i n t a r e 
constructii existente" propus a 
fi amplasat in Bucuresti, sector 
6, strada Economu Cezarescu, 
nr.34-42. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Bucuresti 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucuresti si la sediul 
Kassas Mohamad Imad, str.
Economu Cezarescu, nr.34-42, 
sector 6, Bucuresti, in zilele de 
luni pana vineri, intre orele 
9:00-12.00. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Bucuresti.

l S.C. Piatra Balast Impex 
S.R.L.  anuntă elaborarea 
primei versiuni a planului/ 

ANUNȚURI

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

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

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 16671240. Nr. 6317 din 25.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna mai, ziua 25. 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 09, luna iunie, anul 2017, ora 9.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Biso România SRL, prima 

licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei *, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *); Cărucior heder Serie 07D053, Nu se cunosc, 11.205 lei, 19%; Combină Class 

Dominator 108SL Serie 094-03049, Nu se cunosc, 152.391 lei, 19%; Combină Class Lexion 480 Serie 

46600243, Nu se cunosc, 300.301 lei, 19%; Combină Class Dominator 108SL + Header 4210110101 

Serie 2828920, Nu se cunosc, 138.945 lei, 19%; Combină Class Mega 204PM + Carucior 26200007 

Serie 9351474, Nu se cunosc, 125.499 lei, 19%; Combină Tor Terra Star 740 Serie 35022, Nu se 

cunosc, 13.446 lei, 19%; Combină Tor Biso Kompact Serie 126K2873, Nu se cunosc, 44.821 lei, 19%; 

Cositoare frontală 4123, Nu se cunosc, 11.205 lei, 19%; Cositoare purtată 4125, Nu se cunosc, 22.411 

lei, 19%; Grapă cu disc Boss 7000 Serie 71234402, Nu se cunosc, 24.652 lei, 19%; Heder Biso VX 650 

Serie 213CTL3993, Nu se cunosc, 20.169 lei, 19%; Motocositoare Fella 265 Serie 500111 (182), Nu se 

cunosc, 13.446 lei, 19%; Pinzgauer Serie 4753884, Nu se cunosc, 31.375 lei, 19%; Pinzgauer Serie 

4753932, Nu se cunosc, 35.857 lei, 19%; Pinzgauer Serie 5751724, Nu se cunosc, 35.857 lei, 19%; 

Pinzgauer Serie 5754719, Nu se cunosc, 35.857 lei, 19%; Plug 7 trupițe și Compactor Rabe Serie 145-

6102/1, Nu se cunosc, 11.205 lei, 19%; Plug Biso Framer BS-8 Seria 83889, Nu se cunosc, 31.375 lei, 

19%; Semănătoare cu discuri Amazoane Serie 566, Nu se cunosc, 8.964 lei, 19%; Sistem irigație Rosa 

Serie SPS110500, Nu se cunosc, 53.785 lei, 19%; Tractor Fendt Seria TIFE171111B26TO, Nu se 

cunosc, 85.160 lei, 19%; Tractor NHTIP 8670 C070V227-1D Serie 86017441, motor demontat, Nu se 

cunosc, 179.284 lei, 19%; Tractor Fiat F130DT Serie 4500781, Nu se cunosc, 107.570 lei, 19%; 

Tractor Steyr 8160 Allrad Serie 397.35-3263/203, Nu se cunosc, 17.928 lei, 19%; Plug 4 trupițe - 

Nardi NX20ETO/140, Nu se cunosc, 54.949 lei, 19%; Semănătoare 8 rânduri - Mascar Futura Serie 

10140007, Nu se cunosc, 110.782 lei, 19%; Semănătoare 6 rânduri - Mascar Futura Serie 10120103, 

Nu se cunosc, 63.556 lei, 19%; Combină Tor 6M - Biso Compact 6000 Serie 136K4879, Nu se cunosc, 

108.133 lei, 19%; Dezmiriștitor 6.40 M - BISO FSG 640 Serie 35924, Nu se cunosc, 46.564 lei, 19%; 

Trailer - Remorcă Biso VX635 Serie 63513012, Nu se cunosc, 143.883 lei, 19%; Combină Tor 3M - Biso 

Kompakt 3000 Serie 123K2897, Nu se cunosc, 40.385 lei, 19%; Presă balotat Cicoria 1547 Serie 

10838, Nu se cunosc, 52.963 lei, 19%; Semănătoare 4 rânduri Mascar Futura Serie 10110028, Nu se 

cunosc, 41.267 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 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 dată 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 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 

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

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

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

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

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

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respec-

tiv: .... 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. 159. Data afișării: 

29.05.2017.



16 LUNI / 29 MAI  2017

programului  P.U.Z. zona de 
product ie  nepoluanta – 
construire statie de preparat 
mixturi asfaltice si statie 
betoane. , şi declanşarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului/ 
P.U.Z. zona de productie nepo-
luanta – construire statie de 
preparat mixturi asfaltice si 
statie betoane , Vladimirescu 
F N ,  ( i n c i n t a  f o s t u l u i 
Combinat) zilnic între arele 
8,30 -12. Comentariile şi suges-
tiile se vor transmite în scris la 
sediul  APM Arad, Splaiul 
Muresului  FN, jud. Arad, în 
termen de 15  zile calendaris-
tice de la data ultimului  anunt.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului 
prevăzută de Legea nr.85/2014 
împotriva debitoarei SC Valle-
riana Medics Consult SRL cu 
sediul în Municipiul Târgovişte, 
Str. Gării nr.6, et.2, Spațiul 
nr.39, Corp B, Jud. Dâmbovița, 
J15/71/2011, CUI 27979785, în 
dosarul 2597/3/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Dâmbovița, 
Secția a-II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea creanțelor născute după 
data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței este 
16.06.2017. Termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabe-
lului suplimentar de creanțe 
-13.07.2017, termenul de depu-
nere la tribunal a contestațiilor 
va fi de 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului Suplimentar, 
termenul de întocmire a tabe-
lului definitiv consolidat 
-03.08.2017. Următorul termen 
de judecată a fost fixat pentru 
data de 12.09.2017. Pentru 
relații: 021.318.74.25. 

l Mlenajek Andrei, in calitate 
de reprezentant al beneficia-
r i l o r  p r o i e c t u l u i 
P.U.Z.-,,introducere teren in 
intravilan, dezmembrare, 
construire locuinte individuale 
P+2+M’’, in Judet Ilfov, Oras 
Otopeni, T11, P243/29, 212, 
212/23 anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii 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 benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii  si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. 
ILFOV in termen de 18 zile de 
la data publicarii anuntului.

l Turnatoria Centrala Orion 
SA, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind preluarea intregii 
arhive a societatii, compusa din 
documente contabile,  de 
personal si tot ce tine de activi-
tatea unei societatii, in vederea 
prelucrarii, legarii, pastrarii, 
conservarii si utilizarii docu-
mentelor detinute pentru elibe-
rarea de adeverinte fostilor 
salariati, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. Vizionarea 
arhivei se poate efectua numai 
in data de 07.06.2017 si 
08.06.2017, orele 09:00-11:00, la 
sediul societatii din Campina, 
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, 
Judeţul Prahova, in baza unei 
solicitari prealabile scrise, ce se 
va depune la sediul societatii 
din Campina. Societatile inte-
resate vor transmite oferta, 
insotita de toate autorizatiile 
aferente serviciilor, lichidato-
rului judiciar, la sediul acestuia 
din Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et.10, ap.31, 
Judetul Prahova, pana la data 
de 09.06.2017 ora 15:00. Plata 
contravalorii serviciilor ofer-
tantului ce va fi declarant casti-
gator, urmeaza a fi efectuata 
dupa valorificarea bunurilor 
societatii, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 85/2006, in 
baza contractului ce va fi 
incheiat potrivit modelului 
propus numai de lichidatorul 
judiciar.

l Turnatoria Centrala Orion 
SA, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind prestarea de 
servicii juridice. Persoanele 
interesate vor transmite oferta, 
insotita de toate autorizatiile 
aferente serviciilor, lichidato-
rului judiciar, la sediul acestuia 
din Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et.10, ap.31, 
Judetul Prahova, pana la data 
de 09.06.2017 ora 15:00. Plata 
contravalorii serviciilor ofer-
tantului ce va fi declarant casti-

gator, urmeaza a fi efectuata in 
masura valorificarii bunurilor 
societatii, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 85/2006, in 
baza contractului ce va fi 
incheiat potrivit modelului 
propus numai de lichidatorul 
judiciar.

l Turnatoria Centrala Orion 
SA, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind evaluarea 
tuturor bunurilor mobile si 
imobile proprietatea societatii 
Turnatoria Centrala Orion SA, 
exclusiv mijloacele auto. Vizio-
narea bunurilor se va putea 
efectua in data de 07.06.2017 si 
08.06.2017, orele 09:00-11:00, la 
sediul societatii din Campina, 
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, 
Judeţul Prahova, in baza unei 
solicitari prealabile scrise, ce se 
va depune la sediul societatii 
din Campina. Societatile inte-
resate pot transmite oferta 
lichidatorului judiciar, la sediul 
acestuia din Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, 
ap.31, Judetul Prahova, pana 
la data de 09.06.2017 ora 15:00. 
Plata contravalorii serviciilor 
ofertantului ce va fi declarant 
castigator, urmeaza a fi efec-
tuata dupa valorificarea bunu-
rilor societatii, in conformitate 
cu dispozitiile Legii nr. 85/2006, 
in baza contractului ce va fi 
incheiat potrivit modelului 
propus numai de lichidatorul 
judiciar.

l Turnatoria Centrala Orion 
SA, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind prestarea de 
servicii de paza (cu societatii 
autorizate ce detin asigurare 
profesionala de risc). Persoa-
nele interesate vor transmite 
oferta, insotita de toate autori-
zatiile aferente serviciilor, lichi-
datorului judiciar, la sediul 

acestuia din Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Judetul Prahova, pana 
la data de 09.06.2017 ora 15:00.

l Societatea commercial 
Mesacco 3D srl, va efectua in 
perioada 29 Mai-6Iunie 2017 
lucrari de dezinsectie si derati-
zare pe raza Sectorului 1, 
avand ca obiect locuri de joaca 
si parcuri, conform contrac-
tului incheiat in acest sens cu 
ADP Sector 1. Perioada se 
poate prelungi in functie de 
conditiile meteorologice. 
Substantele utilizate sunt 
Racumin Pasta, Ratibrom 2, 
Ratistop, Ratistop Forte pentru 
dera t i zare  s i  Fendona , 
K-othrine 25 SC, Agita 10 WG, 
Blattanex Delta, SUPER 
KILLER pentru dezinsectie. 
Substantele folosite sunt inca-
drate in grupele 3 si 4 de toxici-
tate,  au avizul Comisiei 
Nationale de Produse Biocide 
din cadru Ministerului Sana-
tatii si respecta Regulamentul 
(CE) nr.1272/2008 privind 
clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substantelor si 
ametecurilor (Regulamentul 
CLP).Data desfasurarii actiunii 
pt fiecare obiectiv in parte se va 
comunicata prin postarea de 
afise. Pe perioada efectuarii 
actiunilor este strict interzisa 
accesul populatiei in locatii si se 
recomanda evitarea acestor 
locuri pt 24h. Statiile de intoxi-
care pt rozatoare vor fi marcate 
corespunzator si se interzice 
intrarea in contact cu acestea. 
Se recomanda sa nu lasati 
copiii, batranii, animalelel de 
companie nesupravegheati pe 
perioada 29 Mai- 10 Iunie 2017 
la obiectivele vizate iar persoa-
nele bolnave sa evite aceste 
zone.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic  S.A., 

persoană juridică română cu 
sediul în Poiana Braşov, Hotel 
Sporturilor, judeţul Braşov, 
număr de ordine în  Registrul 
C o m e r ţ u l u i  B r a ş o v 
J / 0 8 / 9 8 8 / 1 9 9 8 ,   C U I 
R O 8 6 9 8 0 6 6 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor societăţii ANA Teleferic 
SA în data de 30 iunie 2017, în 
Poiana Braşov, Hotel "Sportu-
rilor", judeţul Braşov, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la data de 
referinţă 07  iunie 2017, astfel: 
I. Adunarea Generală Extraor-
dinară va avea loc în data de 30 
iunie 2017, ora 12, la sediul 
societăţii din Poiana Braşov, 
Hotel "Sporturilor", judeţul 
Braşov, cu următoarea ordine 
de zi: 1.1. Propunere de modifi-
care a articolului 17 din Actul 
constitutiv al societăţii Ana 
Teleferic SA, prin adăugarea 
punctului m), astfel: „Articolul 
17 –Competenţele adunării 
generale extraordinare a acţio-
narilor. „Adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor va 
hotărî asupra problemelor 
următoare: (…) m) aprobarea 
actelor juridice a căror valoare 
depăşeşte un sfert din valoarea 
activului net contabil la data de 
31.12. a anului anterior;” 1.2. 
Desemnarea reprezentantului 
acţionarilor pentru semnarea 
actului constitutiv actualizat ca 
urmare  a  modif icăr i lor 
propuse, pentru perfectarea 
documentelor şi înregistrarea 
lor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Braşov. În cazul în care 
nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfăşurare a adunării 
generale extraordinare a acţio-
narilor, a doua adunare gene-
rală extraordinară va fi 

convocată pentru data de 03 
iulie 2017, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi. 
II. Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor va avea loc 
pe data de 30 iunie 2017, ora 
12,30, la sediul societăţii din 
Poiana Braşov, Hotel "Sport", 
judeţul Braşov, cu următoarea 
ordine de zi: 2.1. Alegerea  
administratorilor societăţii Ana 
Teleferic SA, stabilirea duratei 
mandatului administratorilor şi 
a indemnizaţiei acestora; 2.2. 
Desemnarea reprezentantului 
acţionarilor pentru semnarea 
actului constitutiv actualizat, 
pentru perfectarea documen-
telor şi înregistrarea  lor la 
Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Braşov.  
În cazul în care nu sunt îndepli-
nite condiţiile legale de desfă-
şurare a adunării generale 
ordinare a acţionarilor, a doua 
adunare generală ordinară va fi 
convocată pentru data de 03 
iulie 2017, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi.
 Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic SA 
Prin Taban Ion Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie.

l Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al SC Dâmbo-
viţa SA, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, 
republicată, şi ale Actului 
Constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, care va 
avea loc la sediul societăţii din 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, 
strada Cooperaţiei, nr. 5, în 
data de 05.07.2017, ora 10.00, 
cu următoarea ordine de zi: 1.
Prelungirea pentru o perioadă 

ANUNȚURI

 Subscrisa SC RICODANA-LIBERTY SRL - în procedură generală a                       
falimentului, cu sediul în Reșița, str. Traian Lalescu nr.9, jud. Caraş-Severin, 
Număr de ordine în registrul comerţului J11/552/2010, CUI 27866123, vă 
face cunoscut faptul că în data de 12.06.2017, ora 10,00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL în Reșița, str. Horea, bl. A2, 
parter, Licitație publică cu strigare privind vânzarea imobilului                 
-Spațiu comercial și teren situat în Reșița, str. Traian Lalescu nr.9, jud. 
Caraș-SeverinCaraș-Severin la prețul de 153.000 lei+TVA, reprezentând 45% din preţul 
de evaluare. În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde la această 
dată, licitația se va relua în aceleași condiții în data de 26.06.2017, 
03.07.2017, 18.07.2017, 31.07.2017 şi  14.08.2017 la aceeaşi oră.       
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 300 lei. Înscrierea la licitaţie se poate face până în preziua 
licitaţiei. 
 Garanţia de participare la licitație este de 10% din preţul de pornire al 
licitației. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.    

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC Case și Mobilier din Lemn SRL - Dumbrăvești, 

după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: 

Transformator de 150 kva, 13.060 lei; Mașină de brichetat 

Goldmark MB 7, diametrul brichetei 70 mm, puterea motorului 

9,2 kw, 7.253 lei; Instalație de exhaustare centralizată, compusă 

dintr-un sistem de tubulatură, ventilatoare și un exhaustor, 2.104 

lei; Fierăstrău pendular O-MAC 350, diametrul 350 mm, cu un 

motor de 1,5 kw, 491 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi 

înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 

Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 

250, alin, 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 20.05.2017, ora 11:00:00, la sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 4, tel. 

0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB: 

136132/25.5.2017. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 

republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 14.06.2017, 

orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

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

502B, licitație publică deschisă în vederea vânzării următoarelor 

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

Apartament cu două camere și dependințe în suprafață utilă de 

44,59 m.p., suprafață utilă balcon 4,15 m.p., cota parte indiviză 

4,7% din părți comune blocului și suprafață teren indiviz 18 m.p., 

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

3, ap. 16, județul Prahova, intabulat. Preț pornire - 95.000 lei. 

Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2. Teren extravilan în 

suprafață de 600 m.p., categoria de folosință pădure, situat în 

comuna Secaria, jud. Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 PD, 

intabulat. Preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. 

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la licitație 

până pe data de 12.06.2017, orele 16.00, la registratura 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din 

localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie sa 

conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la 

licitație; b) dovada plății garanției de participare, reprezentând 

10% din prețul de pornire a licitației în contul RO98TREZ5215 

005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de 

înregistrare 2844936; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice 

de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română și legalizat; f) pentru persoanele fizice române, copie de 

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

pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de 

creditorii fiscali că nu are obligații fiscale restante la bugetul de 

stat și la bugetul local. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne 

contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul 

A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 

502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.
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de  4  ani  a  mandate lor 
membrilor consiliului de admi-
nistraţie, respectiv domnul 
Vasile Valerica- Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, 
d-na Luminiţa Delea şi d-nul 
Gabriel Catalin, membri ai 
Consiliului de Administraţie, şi 
s tabi l i rea  indemnizaţ ie i 
membrilor Consiliului de 
Administraţie. Data de refe-
rinţă pentru acţionarii îndrep-
tăţiţi să fie înştiinţaţi şi să 
voteze în cadrul adunărilor 
g e n e r a l e  e s t e  d a t a  d e 
23.06.2017. În cazul în care 
cvorumul de şedinţă nu va fi 
întrunit în data de 05.07.2017, 
se convoacă adunarea generală 
pe data de 06.07.2017, la 
aceeaşi adresă, la aceeaşi oră şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Înce-
pând cu data convocării, docu-
m e n t e l e  ş i  m a t e r i a l e l e 
informative referitoare la 
ordinea de zi se pot consulta şi/
sau procura contra cost de la 
sediul societăţii. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul societăţii sau la numărul 
de telefon: 0245.612.165. Acţio-
narii persoane fizice pot parti-
cipa la adunarea generală a 
acţionarilor direct sau prin 
reprezentanţi, conform preve-
derilor legale, pe baza unor 
procuri speciale. Acţionarii pot 
obţine modele de procură 
specială de la sediul societăţii 
începând cu data convocării. 
Procurile speciale vor fi depuse/
transmise la sediul societăţii 
până la data de 03.07.2017, ora 
16.00; procurile depuse după 
această dată nu vor fi luate în 
cons iderare .  Acţ ionar i i 
persoane juridice pot participa 
la adunarea generală a acţiona-
rilor prin reprezentantul lor 
legal sau prin persoana căreia i 
s-a delegat competenţa de 
reprezentare, pe baza unei 
împuterniciri, care va conţine 
toate elementele de identificare 
ale persoanei juridice şi ale 
persoanei împuternicite. Preşe-
dinte al Consiliului de Admi-
nistraţie, Vasile Valerica.

LICITAȚII  
l Subscrisa Licev Grup SPRL 
lichidator judiciar al S.C. Semi-
f lor S.R.L. -în faliment, cu 
sediul  în Reşița, Al.Gutii nr.6, 
sc.1, et.3, ap.10,  jud. Caraş-Se-
v e r i n ,  N r.  R e g .  C o m . 
J11/89/2004, CUI 16115120, 
anunță vânzarea prin negociere 
directă, a bunului imobil Apar-
tament cu 4 camere situat în 
Reşița, Str. Ciucas nr.2,sc.1, 

ap.3, jud. Caraş-Severin în baza 
art. 117 din Legea nr. 85/2006. 
Toate persoanele interesate pot 
depune, la sediul lichidatorului 
judiciar oferte pentru cumpă-
rarea bunului imobil din patri-
moniul SC  Semiflor SRL în 
faliment, până la data de 
31.08.2017. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Licev Grup S.P.R.L., contact  la 
tel./fax. 0255.212.940.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Amercan ATV SRL, 
desemnat prin incheierea de 
sedinta din data de 30.09.2011, 
pronuntata in dosar nr. 
34278/3/2009 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare a bunului imobil 
aflat in proprietatea Amerian 
ATV SRL teren intravilan in 
suprafata de 9400 mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 51715, cu 
Nr. Cadastral  51715, Tarla 96, 
Parcela 354/2, situat in loc. 
Buftea, jud. Ilfov, după ieşirea 
din localitatea Chitila cu 
deschidere la DN 7, in valoare 
totala de 326.341 lei exclusiv 
TVA. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va 
efectua in data de 07.06.2017 
ora 13,00 prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza licitatii saptama-
nale, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Blvd. 
Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 
4, ap. 10, sector 3, unde se vor 
depune documentele  de 
inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, condi-
tiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Blvd. Mircea 
Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 
10, sector 3. Costul caietului de 
sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului 
de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata legal prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Integra SRL, 
desemnat prin incheierea de 
sedinta nr. 59 din data de 
27.01.2015 pronuntata in Dosar 
nr. 253/93/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov – Sectia 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat 
in proprietatea Integra SRL 
constand in teren intravilan  in 
suprafata de 5.000 mp identi-
ficat  cu  nr.cadastral 540 situat 
in orasul Chitila, judetul Ilfov 
in valoarea de 450.000  euro 
exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului imobil apartinand soci-
etatii aflate in reorganizare se 
v a  e f e c t u a  i n  d a t a  d e 
09.06.2017 ora 13,00 prin lici-
tatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunul nu se va 
vinde la primul termen de lici-
tatie, se vor organiza inca 2 
(doua) licitatii, în zilele de 
19.06.2017 si 30.06.2017, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul administrato-
rului judiciar din Bucureşti, 
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. 
M27 et. 4, ap. 10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, condi-
tiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
administratorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achi-
zitiona de la sediul administra-
torului judiciar din Bucureşti, 
Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. 
M27 et. 4, ap. 10, sector 3. 
Costul caietului de sarcini este 
de 2000 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l Primăria oraşului Petrila 
organizează licitație publică în 
data de 23.06.2017, ORA 11.00. 
1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi /
sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Oraşului Petrila -Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu 
Finanțare Internațională, 

Managementul 
C a l i t ă ț i i  - c u 
sediul în oraşul 
Petrila, str. Repu-
blicii nr. 196, 
județul Hune-
doara, tel./fax. 
0254.550.760, cod 
fiscal 4375097, 
e-mail: primaria.
petrila2008 @
yahoo.com, 
P e r s o a n a  d e 
contact -Ing.Jr. 
Lang Mihaela. 2.

Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Obiectul licitației 
publice îl constituie concesio-
narea a 18 parcele de teren în 
suprafață de 15 mp, respectiv 14 
mp, terenuri situate în str. Parin-
gului, în fața pavilioanelor nr. 16 
şi 18, în vederea construirii unor 
magazii pentru depozitarea de 
combustibil solid. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se va 
obține contra-cost, de la Servi-
ciul Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității , 
camera 7. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentația de atri-
buire se va obține contra-cost, de 
la sediul Primăriei oraşului 
Petrila, str. Republicii nr. 196, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internați-
onală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 54/2006: Valoarea 
documentației este 10 lei, se va 
achita la casieria unității. 
3.4.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 19.06.2017, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
23.06.2017, ora 09.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Petrila cu 
sediul în oraşul Petrila, str. 
Republicii nr. 196, județul 
Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
desch idere  a  ofer te lor : 
23.06.2017 ora 11.00 Primăria 
Petrila str. Republicii nr.196, jud. 
Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Deva , 
B-dul 1 Decembrie nr.35, județul 
Hunedoara, cod poştal 330005, 
telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Terme-
nele pentru sesizarea instanței 
sunt menționate în documen-
tația de atribuire. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.05.2017. 
Primar Jurca Vasile.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Comunei Hodod, cu sediul în 
localitatea Hodod, Strada Prin-
cipală, nr.172, judeţul Satu 
Mare, CUI: 3963714, telefon/
fax: 0261.829.001, e-mail: 
primariahodod@yahoo.com, 
persoană de contact: Kaszta 
Francisc -secretar. 2 .Informaţii 
generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
teren în suprafaţă de 11.273mp, 
situat  în extravilanul localităţii 
Hodod, judeţul Satu Mare. 3.
Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Hodod, localitatea 
Hodod, nr.172, judeţul Satu 
Mare. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: de la 
sediul Primăriei Comunei 
Hodod, localitatea Hodod, 
nr.172, judeţul Satu Mare. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul secretar din 
cadrul Primăriei Comunei 
Hodod, localitatea Hodod, 
nr.172, judeţul Satu Mare. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006: nu e cazul. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.06.2017, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 19.06.2017, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria 
Comunei Hodod, localitatea 
Hodod, nr.172, judeţul Satu 
Mare, conform Caietului de 
sarcini. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se depune 
în două plicuri sigilate unul 
exterior şi unul interior, conform 
Caietului de sarcini. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 20.06.2017, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Hodod, localitatea Hodod, 
nr.172, judeţul Satu Mare. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acţiunea în justiţie se 
introduce la Secţia de conten-
cios administrativ a tribunalului 
în a cărei jurisdicţie se află 
sediul concedentului în confor-
mitate cu prevederile Legii 
554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările 
ulterioare. Date contact: Tribu-
nalul Satu Mare, Strada Mihai 
Viteazul, Nr.8. 7.Data transmi-

terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 25.05.2017. 

PIERDERI  
l Pierdut ecuson taxi nr. 557 
emis de P.M.B. pe numele 
Chiriţoiu Florin Adrian. Îl 
declar nul.

l Pierdut proces verbal de 
predare- primire a locuinţei nr. 
15602 din 1992 pe numele 
Vădan Eleonora. Îl declar nul.

l S.C. Gen Pedro S.R.L., 
sectorul 5, Bucureşti, declar 
pierdute şi nule toate actele.

l Pierdut proces verbal de 
predare-primire a locuintei nr 
7737/25.06.1991 eliberat de 
ICRAL Giulesti si schita plan a 
apartamentului nr 82. Le 
declar nule.

l Pierdut Atestat profesional 
taxi emis pe numele Manole 
Danut Gabriel. Il declar nul.

l Pierdut certificat de ambarca-
țiune de agrement nr. 02592 TL 
eliberat la data de 18 noiembrie 
2008 de Căpitănia Portului 
Tulcea pe numele: Șavlovschi 
Dumitru. Se declară nul.

l Societatea Ramiro Invest-
ments Trading SRL, CUI 
RO31390906, J40/3614/2013, 
cu sediul social în Bucureşti, 
Str.Valeriu Branişte, 56, sector 3 
Bucureşti, declară pierderea 
documentului Registru Unic 
Control pentru Punct lucru 
Bd.Alexandru Lăpuşneanu, 
nr.116 C, Constanţa, achiziţi-
onat în baza chitanţei CHDFB 
nr.10098021/ 17.10.2016. În 
consecinţă, documentul se 
declară nul de către societate.

l Weizmann Ariana&Partners 
mandatar al: SC TONI AUTO 
SRL declar pierdut certificatul 
de inregistrare pentru marca 
nationala TONI AUTO – M 
2016 05202;  SC LENS CRIS 
PROD SRL declar pierdut certi-
ficatul de inregistrare pentru 
marca nationala CRIS – M 2007 
03161; OPTIC VISAJE ART 
declar pierdut certificatul de 
inregistrare pentru marca natio-
nala Optic Visaje art – M 2016 
05092; ZARISA MC declar 
pierdut certificatul de inregis-
trare pentru marca nationala 
Vivid by Zara Ciuciu & Cristina 
Gulacsi – M 2016 04782;  SC 
EXMITIANI SRL declar 
pierdut certificatul de inregis-
trare pentru marca nationala 
ANI TOUR – M 20017 03481. 
Se declara nul.

DECESE
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