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l Angajăm urgent sudori în 
argon! Tel: 0753.142.654; email: 
personal@inoxsa.ro.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk

l Angajam agenti de curatenie, 
program 3ore/zi dimineata in 
Mall zona Berceni. Oferim 
contract de munca si salariu 
platit la timp. Cautam oameni 
harnici, punctuali si seriosi. Tel.: 
0757117471.

l Societate de pază angajează 
agenți de securitate şi intervenție 
atestați pentru control trafic 
CFR şi însoțire transporturi de 
bunuri pe cale ferată (gardare). 
Vârsta maximă 40 ani. Relații la 
nr.de tel. 0785.285.972.

l SC Oz Mine SRL angajeaza 
lucrator bucatarie (spalator vasa 
mari). Cerinte; Limba turca 
preferabil nativ, Limba Romana 
si Engleza nivel conversational, 
constituie avantaj cunoasterea 
bucatariei orientale.
Informatii tel; 0749112114.

l SC Axience Emerging Europe 
SRL angajeaza in Cluj-Napoca 
Asistent Analist. Conditii:studii 
superioare absolvite si limba 
enegleza nivel avansat.Optional: 
studiile sau experianta in dome-
niul farmaceutic reprezinta un 
avanataj. CV-urile se vor trimite 
la office.management@axience.
com pana la data de 05.05.2017.

l Institutul de Economie 
Mondială organizează concurs 
pentru ocuparea a 1 post vacant 
de cercetător ştiinţific gr. I şi a 3 
posturi de cercetător ştiinţific gr. 
II, normă întreagă, durată nede-
terminată. Concursul va avea loc 
la sediul I.E.M. din Calea 13 
Septembrie nr. 13, sector 5, etaj 5, 
în data de 15.06.2017, orele 
12.00– interviu+ analiză dosare. 
Actele necesare dosarului de 
concurs şi cerinţele postului sunt 
afişate la sediul I.E.M. şi pe 
site-ul www.iem.ro. Dosarele de 
concurs se vor depune în termen 
de 30 de zile de la publicarea 
anunţului, la camera 5204, orele 
16, biroul Financiar Contabili-
tate, Resurse Umane şi Salari-
zare– d-na Nela Miru. Relaţii 
suplimentare: între orele 10-14 la 
telefon 0213182455 sau la sediul 
I.E.M.

l Institutul de Economie 

Mondială organizează concurs 
pentru ocuparea a 3 posturi 
vacante de cercetător ştiinţific gr. 
III, 1 post de cercetător ştiinţific 
şi a 2 posturi asistent de cerce-
tare ştiinţifică, normă întreagă, 
d u r a t ă  n e d e t e r m i n a t ă . 
Concursul va avea loc la sediul 
I.E.M. din Calea 13 Septembrie 
nr. 13, sector 5, etaj 5, în data de 
8 iunie, orele 11.00 probă scrisă, 
şi în data de 9 iunie, orele 11.00 
interviu. Actele necesare dosa-
rului de concurs şi cerinţele 
postului sunt afişate la sediul 
I.E.M. şi pe site-ul www.iem.ro. 
Dosarele de concurs se vor 
depune în termen de 30 de zile 
de la publicarea anunţului, la 
camera 5204, orele 16, biroul 
Financiar Contabilitate, Resurse 
Umane şi Salarizare– d-na Nela 
Miru. Relaţii suplimentare: între 
orele 10-14 la telefon 0213182455 
sau la sediul I.E.M.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Galați, cu sediul în Galați, Str. 
Domnească, nr. 191 scoate la 
concurs, în data de 29.05.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector,  grad profesional  
debutant - Compartiment Moni-
torizare proiecte finanţate din 
FSE, Informatică şi Manage-
mentul Bazelor de Date; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 29.05.2017 – ora 
1000 – proba scrisă. Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Galați.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul  în Bucureşti ,  Str. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
29.05.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Consilier, grad 
profesional principal -  Direcția 
Administrarea Bugetului Asigu-
rărilor pentru Şomaj; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 

cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de 
ştiinţă: ştiinţe economice sau 
ştiinţe juridice; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
29.05.2017 – ora 1000 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
ANOFM

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Satu 
Mare cu sediul în Satu Mare, Str. 
Ghica Ion, nr. 36, scoate la 
concurs, în data de 29.05.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: 
Auditor, grad profesional  supe-
rior - Compartiment Audit 
public inter – AJOFM Satu 
Mare;  Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiință: ştiințe 
economice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 
29.05.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Satu Mare.

l Adecco Resurse Umane SRL 
organizeaza concurs de selectie 
pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante: 1 post Referent 
de specialitate financiar-contabi-
litate -COR 241104; 1 post 
Consilier/expert/inspector/refe-
rent/economist in gestiunea 
economica -COR 263106. 
Cerinte: Studii superioare si 
cunostinte de limba engleza si 
germana, experienta specifica in 
functie sau in domeniul stiintelor 
economice de 6 luni. CV-urile se 
transmit pana la sfarsitul zilei de 
03.05.2017 la adresa de e-mail 
andreea.ionita@adecco.com, iar 
interviul va avea loc in data de 

04.05.2017, la sediul companiei 
d in  Bucures t i ,  S t r.Gara 
Herastrau, nr.4C, corp B, etaj 1, 
sector 2.

l Institutul de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiu-
rilor organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a urmă-
toarei funcţii publice de execuţie 
vacante: -1 post vacant de consi-
lier, gradul profesional debutant- 
Serviciul juridic, administrativ şi 
patrimoniu- Compartiment 
patrimoniu. Condiţiile specifice 
prevăzute în fişa postului: Studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: -. 
Concursul va avea loc la sediul 
I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 29 
mai 2017, ora 10.00 -proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunţului. 
Informaţii suplimentare la nr. de 
tel. 0213184380. Bibliografia, 
condiţiile specifice de partici-
pare, precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi 
afişate la sediul instituţiei.

l Primaria orasului Murfatlar 
organizeaza concurs in baza HG 
286/2011 si HG 1027/2014 la 
sediul sau din orasul Murfatlar, 
str.Calea Dobrogei, nr.1, judetul 
Constanta, in data de 24,05,2017, 
ora 10.00 proba scrisa,si in data 
26,05,2017 ora 14,00 proba 
interviu, pentru ocuparea func-
tiei contractuale de conducere 
vacanta sef serviciu, la Serviciul 
privind intretinerea si adminis-
trarea domeniului public si 
privat. -nivelul studiilor -absol-
vent al studiilor superioare cu 
diploma de licenta, -vechime in 
specialitatea studiilor necesara 
ocuparii postului -2ani.Dosarele 
de inscriere la concurs se depun 
la sediul Primariei orasului 
Murfatlar in perioada 02,05-
15,05,2017. Conditiile de partici-
pare si bibliografia stabilita se 
afisaza la sediul unitatii.Relatii 
suplimentare se pot obtine de la 
sediul Primariei orasului 
Murfa t lar  s i  l a  t e l e fon 
0241234350, compartimentul 
resurse umane, persoana de 
contact -Iliescu Ileana

l Unitatea Militară 01348 Bucu-
reşti din Ministerul Apărării 
Naţionale, cu sediul în şoseaua 
Olteniţei, nr. 290, sector 4, Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, pe 
perioadă nedeterminată, 
conform HG 286/2011, astfel: 
-Contabil I, studii liceale, absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, 
cu o vechime în muncă în specia-
litatea contabil de 3 ani şi 6 luni 
-1 post; -23.05.2017, ora 11.00 
-proba scrisă; -26.05.2017, ora 
11.00 -interviul; -data-limită de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r 
-15.05.2017, ora 16.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
UM 01348 Bucureşti, şoseaua 
Olteniţei, nr.290, sector 4, Bucu-
reşti, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021.332.12.97, 
interior: 113 sau 110. 

l U.A.T. Municipiul Sebeş  
organizează examen de promo-
vare în grad profesional superior: 
1)inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal, În cadrul  Biro-
ului Colectare Creanţe Bugetare 
-1 post. Probele stabilite pentru 
examen sunt: proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfă-
şurării examenului 31.05.2017, 
ora 11.00, Sebeş, Parcul Arini, 
nr.1 (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş) -proba scrisă. Data, 
ora şi locul desfăşurării inter-
viului se vor anunţa odată cu 
afişarea rezultatelor la proba 
scrisă. Termenul de depunere al 
dosarelor  de  înscr iere  - 
18.05.2017, ora 16.00.           

l U.A.T. Municipiul Sebeş orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a funcţiei publice 
de execuţie vacante de: inspector, 
clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul Compartimen-
tului Achiziţii Publice - Aparatul 
de specialitate al primarului, ID 
post 455890. Probele stabilite 
pentru concurs: proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfă-
şurării concursului la proba 
scrisă: 30.05.2017, ora 11:00, 
Sebeş, Parcul Arini, nr.1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş). 
Data, ora şi locul desfăşurării 
interviului se vor anunţa odată 
cu afişarea rezultatelor la proba 
scrisă. Termenul de depunere a 
d o s a r e l o r  d e  î n s c r i e r e : 
18.05.2017, ora 16:00. Condiţiile 
de participare şi bibliografia sau 
alte informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei 
-Municipiul Sebeş, Parcul Arini, 
nr.1, Compartiment Resurse 
Umane.

l Primăria Oraşului Recaş, 
judeţul Timiş, organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeter-
minată, a funcției contractuale 
de conducere de şef birou, gradul 
II, vacantă, la Casa de Cultură. 
Condiţi i  de desfăşurare: 
-concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Oraşului Recaş, 
Calea Timişoarei, nr. 86, astfel: 
-proba scrisă în data de 
24.05.2017, ora 10.00; -interviul 
în data de 26.05.2017, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării 
anunțului, la sediul Primăriei 
Oraşului Recaş, judeţul Timiş, 
respectiv până la data de 
15.05.2017, ora 16.00. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din 
Regulamentul-cadru aprobat 
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prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
de participare: Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
z u t e  l a  a r t . 3  d i n 
Regulamentul-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii de specialitate: 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniile: drept; 
-perfecționări (specializări): în 
domeniu; -cunoştințe de progra-
mare/operare pe calculator 
(necesitate şi nivel): Microsoft 
Office -nivel mediu; -limbi 
străine (necesitate şi nivel):-; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 14 ani. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul Primă-
riei Oraşului Recaş. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Recaş, nr.de telefon: 
0356.177.278. 

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara, jud.Timiş, 
organizează concurs, conform 
HG 286/2011, la sediul unităţii, 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante perma-
nente de infirmieră -2 posturi, 
îngrijitoare -3 posturi, paznic -1 
post. Desfăşurarea concursului: 
-23.05.2017, ora 10.00, proba 
practică- pentru infirmiere şi 
îngrijitoare; -23.05.2017, ora 
12.00, proba scrisă- pentru 
paznic; -25.05.2017, ora 10.00, 
proba interviu (toate posturile). 
1.Cerinţele postului: Infirmieră: 
-şcoală generală; -curs infir-

mieră, curs de Cruce Roşie sau 
curs de îngrijire bătrâni la domi-
ciliu; -abilităţi bune de comuni-
care, seriozitate, meticulozitate, 
adaptabilitate; -respectarea 
normelor de disciplină; -fără 
vechime. Îngrijitoare: -şcoală 
generală; -abilităţi bune de 
comunicare, seriozitate, meticu-
lozitate, adaptabilitate; -respec-
tarea normelor de disciplină; 
-fără vechime. Paznic: -şcoală 
generală; -curs paznic; -abilităţi 
bune de comunicare, seriozitate, 
meticulozitate, adaptabilitate; 
-respectarea normelor de disci-
plină; -fără vechime. 2.Docu-
mente solicitate pentru dosarul 
de înscriere: -cerere de înscriere 
la concurs adresată conducerii 
unităţii; -copia actului de identi-
tate+acte de stare civilă; -copiile 
documentelor care să ateste 
nivelul studiilor, specializărilor 
sau diferite cursuri efectuate; 
-copia carnetului de muncă; 
-cazier judiciar; -adeverinţă 
medicală; -Curriculum Vitae; 
-recomandare de la ultimul loc 
de muncă. Dosarele de înscriere 
se pot depune până la data de 
15.05.2017, ora 15.00, la sediul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Timişoara -comparti-
mentul contabilitate -resurse 
umane. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii din Str. 
Inocenţiu Klein, nr. 29. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0256.208.715 sau la sediul 
unităţii. 

l Clubul Sportiv Municipal 
Timişoara, cu sediul în locali-
tatea Timişoara, str. F.C. 
Ripensia, nr. 29, judeţul Timiş, 
conform HG nr. 286/23.03.2011, 
organizează în data de 23 mai 
2017, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 

vacante: 1)Administrator -1/1 
normă pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii: -minim studii 
medii; -vechime în muncă de 
minim 5 ani; -minimum 3 ani 
experienţă în activitatea de 
gestiune; -domiciliul stabil în 
localitatea Timişoara; -să nu fi 
suferit condamnări pentru 
săvârşirea unor infracţiuni; 
-posesor permis conducere; 
-stare de sănătate corespunză-
toare. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
23.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 26.05.2017, 
ora 10.00. Dosarele se vor 
depune până la data de 15 mai 
2017, ora 12.00,  la sediul 
clubului. Tematica şi bibliografia 
se află afişate la sediul clubului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0256.201.355, adresă de e-mail: 
csmtimisoara@yahoo.com sau la 
sediul din localitatea Timişoara, 
str. F.C. Ripensia, nr. 29.

l Serviciul Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo Arad 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi de 
execuţie vacante în regim 
contractual de: economist din 
cadrul Compartimentului 
Financiar-Contabilitate şi Achi-
ziţii Publice şi salvator montan 
din cadrul Compartimentului 
Tehnic-Administrativ-Salvare 
Speologică şi Montană. Condi-
ţiile specifice de ocupare a 
postului de economist: -studii 
superioare de lungă durată în 
economie; -minim 5 ani vechime 
în specialitate; -cunoştințe 
operare cu softuri specializate de 
contabilitate. Condiţiile  specifice 
de ocupare a postului de salvator 
montan: -studii generale; -experi-
enţă în activitatea de prevenire şi 

salvare din munţi; -curs de 
prim-ajutor calificat. Dosarele de 
înscriere se depun până în data 
de 15.05.2017, ora 16.00, la sediul 
Serviciului Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Arad, din 
Arad, Bld.Revoluţiei, nr.81. 
Concursul se organizează la 
sediul Serviciului Public Jude-
ţean Salvamont-Salvaspeo Arad, 
din Arad, Bld.Revoluţiei, nr.81, 
în data de 29.05.2017, ora 09.00, 
proba scrisă, iar în data de 
31.05.2017, ora 09.00, proba de 
interviu. Persoană de contact: 
Besesek Mihai, tel.0745.369.626.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale temporar vacante: 
-Compartiment Juridic: -consi-
lier juridic gr.II (nr.posturi: 1) 
-perioadă determinată, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -depunere 
dosare concurs: 02.05.2017, ora 
08.00-08.05.2017, ora 16.30; 
-selecția dosarelor: 09.05.2017; 
-proba scrisă: 16.05.2017, ora 
10.00; -interviul: 19.05.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: Condiţii specifice: 
-consilier juridic gr.II -Comparti-
ment Juridic: -studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor juri-
dice; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 6 luni. 

Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Compartiment Juridic, 
Relaţii cu Publicul, Resurse 
Umane, de luni până joi, între 
orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00 sau la telefon: 
0349.738.657.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -Compartiment Acti-
vități Sportive şi de Agrement 
Club Nautic: -funcționar debu-
tant (nr.posturi: 1); -paznic (nr. 
posturi: 1); -antrenor caiac-canoe 
(nr.posturi: 2); -antrenor tir cu 
arcul (nr.posturi: 1); -Comparti-
ment Achiziții Publice: -inspector 
de specialitate gr. II (nr.posturi: 
1); -Compartiment Îngrijire şi 
Asistență Medicală: -asistent 
medical debutant (nr.posturi: 2); 
-Compartiment Bazin de Înot: 
-referent sportiv gr.IV -instructor 
înot (nr.posturi: 1); -inspector de 
specialitate gr.II (nr.posturi: 1). 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-depunere dosare concurs: 
02.05.2017, ora 08.00-15.05.2017, 
ora 16.30; -selecția dosarelor: 
16.05.2017; -proba scrisă: 
23.05.2017, ora 10.00; -interviul: 
26.05.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Condiţii 
specifice: -funcționar debutant 
-Compartiment Activități Spor-
tive şi de Agrement Club Nautic: 
-studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat ; 
-vechime în muncă -nu este 

cazul; -paznic -Compartiment 
Activități Sportive şi de Agre-
ment Club Nautic: -studii: şcoală 
generală 8 clase, şcoală profesio-
nală sau diplomă de bacalaureat; 
-să fie atestat profesional, 
conform Legii nr. 333/2003, 
privind paza obiectivelor, bunu-
rilor, valorilor şi protecţia persoa-
nelor, republicată şi actualizată 
(certificat calificare-agent pază, 
atestat agent pază); -vechime în 
muncă: nu este cazul; -antrenor 
caiac-canoe- Compartiment 
Activități Sportive şi de Agre-
ment Club Nautic: -studii -şcoală 
de antrenori sau ANEFS, specia-
lizarea caiac-canoe; -vechime în 
exercitarea funcției -nu este 
cazul; -antrenor tir cu arcul 
-Compartiment Activități Spor-
tive şi de Agrement Club Nautic: 
-studii -şcoală de antrenori sau 
ANEFS, specializarea tir cu 
arcul; -vechime în exercitarea 
funcției -nu este cazul; -inspector 
de specialitate gr. II -Achiziții 
Publice: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor -minimum 
6 luni; -asistent medical debutant 
-Compartimentul Îngrijire şi 
Asistență Medicală: -studii post-
liceale, absolvite cu certificat, în 
profesia de „Asistent medical 
generalist”; -certificat de 
membru eliberat de OAMG-
MAMR pentru practicarea 
profesiei de asistent medical 
generalist; -vechime în speciali-
tatea studiilor -nu este cazul; 
-inspector de specialitate gr. II 
-Compartiment Bazin de Înot: 
-studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență; -vechime în specialitatea 
studiilor- minimum 6 luni; -refe-
rent sportiv gr.IV -Comparti-
ment Bazin de Înot: -carnet 
instructor înot; -studii medii de 
specialitate sportivă (liceu cu 
program sportiv), absolvite cu 
diplomă de bacalaureat ; 
-vechime în muncă -minimum 1 
an sau -carnet instructor înot; 
-studii medii de alte specialități 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat -minimum 3 ani vechime în 
muncă, coroborat cu minimum 1 
an activitate în domeniul spor-
tului sau cu calificare de 
antrenor. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, 
Resurse Umane, de luni până joi, 
între orele 08.00-16.30, vineri, 
între orele 08.00-14.00 sau la 
telefon: 0349.738.657.

l Primaria orasului Iernut orga-
nizeaza la data de 29.05.2017 
orele 10,00 proba scrisa la sediul 
institutiei, str. P-ta 1 Decembrie 
1918 nr. 9, orasul Iernut, concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
unui post de inspector de specia-
litate in cadrul Compartimen-
tului “Agricol” un post de 
inspector de specialitate in 
cadrul Biroului “Urbanism” si 
un post de asistent medical 
comunitar pe perioada nedeter-
minata. Conditiile de participare 
la concurs sunt următoarele: - 
are cetăţenia română şi domici-
liul în România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - are 
vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi; - are capacitate deplină de 
exerciţiu; - are o stare de sănătate 
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corespunzătoare.  Pentru 
inspector in cadrul Comparti-
mentului “Agricol” sunt nece-
sare studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta in specialitatea 
agronomie. Pentru inspector in 
cadrul Biroului “Urbanism” 
sunt necesare studii universitare 
de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de 
lunga durata absolvite cu 
diploma de licenta sau echiva-
lenta in specialitatea informa-
tica. -  vechime  de 2 ani in 
specialitatea studiilor. Pentru 
asistentul medical comunitar 
sunt necesare studii scoala postli-
ceala sanitara in specialitatea 
asistent medical generalist/asis-
tent medico-social. -  vechime de 
5 ani in specialitatea studiilor. 
Dosarele se vor depune la regis-
tratura institutiei  in termen de 
10 zile lucratoare de la data 
afisarii anuntului pe site-ul 
primariei. Informatii suplimen-
tare se pot obtine la telefon 
0265471410; fax 0265471376                 

l Institutul Oncologic “Prof.
Dr.Alexandru Trestioreanu” 
București scoate la concurs 
următoarele posturi vacante 
contractuale, conform HG 
286/2011: 1 post de asistent 
medical principal generalist cu 
studii superioare în cadrul 
Secţiei; 1 post de asistent medical 
principal generalist cu studii 
postliceale în cadrul Secţiei 
Oncologie Medicală II, 1 post de 
asistent medical principal gene-
ralist cu studii postliceale în 

cadrul ATI, 1 post de asistent 
medical principal de radiologie 
cu studii postliceale în cadrul 
Laboratorului Radiologie și 
Imagistică Medicală- Comparti-
ment Radiologie și Imagistică 
Medicală, 1 post de asistent 
medical principal generalist cu 
studii postliceale în cadrul Labo-
ratorului Analize Medicale și 1 
post de asistent medical prin-
cipal generalist cu studii postli-
ceale în cadrul Secţiei Clinice 
Chirurgie Toracică; 2 posturi de 
asistent medical generalist cu 
studii postliceale în cadrul Secţiei 
Oncologie Medicală II, 1 post de 
asistent medical generalist cu 
studii postliceale în cadrul Secţiei 
Secţiei Clinice Chirurgie Oncolo-
gică I, 1 post de asistent medical 
generalist cu studii postliceale în 
cadrul Secţiei Secţiei Clinice 
Oncologie Pediatrică, 1 post de 
asistent medical generalist cu 
studii postliceale în cadrul Secţiei 
Radioterapie III și 1 post de 
asistent medical generalist cu 
studii postliceale în cadrul Secţiei 
Clinice Chirurgie Toracică; 1 
post de asistent medical genera-
list debutant cu studii postliceale 
în cadrul Secţiei Chirurgie Onco-
logică I, 1 post de asistent 
medical generalist debutant cu 
studii postliceale în cadrul Secţiei 
Spitalizare de Zi, 1 post de asis-
tent medical de radiologie debu-
tant cu studii postliceale în 
cadrul Laboratorului Radiologie 
și Imagistică Medicală- Compar-
timent CT, 1 post de asistent 
medical de radiologie debutant 
cu studii postliceale în cadrul 
Laboratorului Radiologie și 
Imagistică Medicală- Comparti-

ment RMN, 2 posturi de asistent 
medical generalist debutant cu 
studii postliceale în cadrul Labo-
ratorului Analize Medicale și 1 
post de asistent medical genera-
list debutant cu studii postliceale 
în cadrul Secţiei Dietetică; 1 post 
de infirmieră în cadrul Secţiei 
Clinice Chirurgie Toracică, 3 
posturi de infirmieră în cadrul 
Secţiei ATI și 1 post de infir-
mieră în cadrul Secţiei Bloc 
Operator; 1 post de infirmieră 
debutantă în cadrul Secţiei 
Clinice Chirurgie Toracică; 1 
post de îngrijitoare în cadrul 
Ambulatoriului Integrat- Fișier 
Internări și 1 post de îngrijitoare 
în cadrul Compartimentului 
Curăţenie; 1 post de brancardier 
în cadrul Sectiei Brancardieri; 1 
post de Referent de Specialitate I 
în cadrul Biroului Achiziţii 
Publice, Contractare; 2 posturi 
de muncitor calificat IV- liftier în 
cadrul Secţiei Muncitori- Lifturi; 
1 post de spălătoreasă în cadrul 
Secţiei Lenjerie- Spălătorie Semi-
mecanică și 1 post temporar 
vacant contractual de infirmieră 
debutantă în cadrul Secţiei 
Clinice Oncologie Pediatrică. 
Dosarele de concurs se depun la 
Serv.RUNOS din cadrul Institu-
tului până la data de 15.05.2017, 
ora 15.00. Proba scrisă va avea 
loc în data de 23.05.2017, ora 
9.00, iar proba interviu va avea 
loc în data de 25.05.2017, ora 
9.00, la sediul Institutului din 
Șos.Fundeni, nr.252, sect.2, 
București. Mai multe informații 
pot fi obținute la avizierul insti-
tutului și pe site-ul www.iob.ro

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă modestă, cu 
grădină și curte, în Băile 
Olănești, str. T. Vladimirescu, nr 
90. Preț și detalii la fața locului. 
Telefon: 0765/039813.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez vilă în Herăstrău, 
S+P+1, mobilă de lux Fendi, 
12.000Euro/lunar. 
0755.056.800.

CITAȚII  
l Nechita Stefan- cu domiciliul 
in Iasi, str. Mihail Sturdza nr.1, 
bloc CFR, SC.2, ap.19, jud. Iasi 
este citat  in calitate de parat, in 
dosarul nr. 25784/245/2016, 
(curator special desemnat fiind 
av. Navrotescu Andreea Delia) 
avand ca obiect pretentii, in data 
de 20.06.2017, ora 08:30, la Jude-
catoria Iasi, cu sediul in str. 
Anastasie Panu nr. 25, Iasi, 
Sectia Civila, camera Sala 3, 
complet c22, reclamanta fiind 
Societatea  Salubris S.A. Iasi, cu 
sediul in Iasi, Sos. Nationala 
nr.43, jud.Iasi. 

l Numiţii Prisecaru Gheorghiță 
și Prisecaru Lidia, domiciliați în 
mun. Iași, bld. Dacia, nr. 23, bl. 
B6, sc.DB2, et. 2, ap. 2, jud. Iași, 
sunt citaţi (chemaţi) în data de 
16.05.2017, ora 9.00 la Tribu-
nalul Iași, cu sediul în munici-
piul Iași, str. Elena Doamna, 
nr.1A, Completul D 12 c.a, 
camera S. VII- etaj IV, în calitate 
de pârâţi  în dosarul  nr. 

5300/99/2016, având ca obiect 
anulare act administrativ, recla-
mantă fiind RA Aeroportul Iași.

l Se citează numitul Mihu Ion 
Romeo, cu domiciliul în corn. 
Peștișani, sat Brădiceni nr.432, 
jud. Gorj, în calitate de pârât în 
dosarul nr.2461/318/2016 al 
Judecătoriei Tg-Jiu, obiect 
tăgadă paternitate și stabilire 
paternitate, în contradictoriu cu 
reclamant Mihu M. Constantin, 
pentru termenul de judecată din 
data de 12.06.2017, ora 09:00, 
complet C8, Judecătoria Tg-Jiu.
Numita Stan Cristina Mihaela, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Comuna Breasta, sat Cotu, str. 
Cărămizarilor, nr.46, judeţul 
Dolj, este citată la Judecătoria 
Craiova în data de 25.05.2017, 
Completul CMF 6, ora 10.30, în 
calitate de pârâtă în dosarul 
nr.8683/215/2016, în proces cu 
reclamantul Cocîlnău Leonard 
Ștefan, obiectul dosarului fiind 
stabilire locuinţă permanentă 
minor.

l Pârâta Florian Rafaela este 
citată în data de 16.05.2017 la 
Judecătoria Sibiu în Dosarul 
13176/306/2016 în proces cu 
Florian Daniel Ioan pentru 
divorț.

DIVERSE  
l Colegiul Național al Asisten-
ților Sociali, în conformitate cu 
art. 65 alin. (2) din Regula-
mentul electoral al Colegiului 
Național al Asistenților Sociali 
anunță desfășurarea alegerilor la 
nivel  central  în data de 
04.05.2017 la Hotel Ibis Gara de 
Nord din București, începând cu 
ora 14,00.

l Orașul Boldești-Scăeni, Calea 
Unirii nr.67, Boldești-Scăeni, 
judeţul Prahova, telefon 
0244211363, fax 0244211287, 
e-mail: pbs.@opticnet.ro. In 
temeiul art. 14 alin (2) si art. 20 
alin (2)din Legea nr 350/2005, 
repetă selecţia de proiecte/acţiuni 

sportive. Suma alocată este de 
220.000 lei. Motivul accelerării 
procedurii: începerea returului 
campionatului de fotbal. Data 
limită de înscriere a candidaţilor: 
04.05.2017, ora 16.00; Data 
limită de depunere a propune-
rilor de proiect: 10.05.2017 ora 
16.00. Selecţia și evaluarea 
proiectelor se va efectua in peri-
oada 11.05.2017 - 15.05.2017. 
Anunţul a fost publicat in Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a VI a, nr 76 din 24.04.2017.           

l Nanea Tertiu-Silvian cu domi-
ciliul în judeţul Arad, mun. 
Arad, col. Campul Albinelor, nr. 
21, titular al P.U.Z.- locuinta 
individuala, in mun.Arad, col. 
Campul Albinelor, F.N. anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul APM 
ARAD, strada Splaiul Mure-
sului, FN, localitatea Arad, 
judeţul Arad, de luni până joi 
între orele 09.00 – 16.00, vineri 
între orele 09.00 – 13.00. Obser-
vaţii/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
ARAD, în termen de 18 zile de la 
data publicării anunţului.

l SC Saramont Turism SRL 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul "remodelare, moderni-
zare, extindere si etajare corp c4 
cu functiune turistica si piscina, 
rezultand D+P+2E+M, desfiin-
tare corp -C5" propus a fi 
amplasat in orasul Busteni, Str.
Stefan Octavian Iosif nr. 12, 
Judetul Prahova. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului Prahova si la sediul SC 
Saramot Turism SRL din str. 
Raditei nr. 29, Sector 5, Bucu-
resti, de luni pana vineri, intre 
orele 9-17. Observatiile publi-

cului se primesc zilnic la sediul 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului Prahova.

l SC 29 Iancu Nicolae Resi-
dence SRL, titular al proiectului 
"Ansamblu l  Rez idenţ ia l 
S+P+2+3R/S+P+2+M Flanders 
Residence", anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
APM București: nu se supune 
evaluării impactului asupra 
mediului și nici evaluării adec-
vate, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectul "Ansamblul 
R ez idenţ ia l  S+P +2+3R /
S+P+2+M Flanders Residence", 
propus a fi amplasat în Bucu-
rești, Șoseaua Străulești, nr.93-
99, sector 1. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM 
București din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, București, în zilele 
de luni-vineri, între orele 08:30-
12:00 precum și la următoarea 
adresa de internet: http://
apmbuc.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/obser-
vaţii în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului 
anunţ.

l Program anual al finanțărilor 
nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Orașului Târgu 
Frumos pe anul 2017, pentru 
activității nonprofit de interes 
general, în baza Legii nr. 350 din 
2 decembrie 2005. Autoritatea 
finanțatoare: Orașul Târgu 
Frumos, cu sediul în Târgu 
Frumos, str.Cuza-Vodă, nr.67, 
judetu l  Iaș i  , cod  f i sca l 
n r . 4 5 4 1 0 6 8 ,  t e l e f o n : 
0232/710.906, fax 0232/710.330, 
e-mail: secretariat@primariat-
gfrumos.ro, în baza Legii 
nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activității nonprofit de interes 
general, face cunoscute dome-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului 

Teleorman. Nr. 30142/25.04.2017. 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 11, luna 05, 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, pentru prima licitație = 

13.096 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Teleorman, 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 al 

licitației, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, 

CUI 4568128, deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; 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 propria răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana 

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 

comparator, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421.176,        

int. 354.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 

art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna 05, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Kubilay Pan SRL, licitația a II - a: 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., Cuptor covrigi Moreti 

Forni, Nu este cazul, 8.535 lei, 19%;; 2., Feliator pâine EK4332 700 x 700 x 1100 mm, Nu este cazul, 

2.250 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

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

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

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

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

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

străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului 

prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația 

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

vare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații               

de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație se virează în contul 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - cere-

rea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune conform modelului prevăzut 

în anexă nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în 

domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație să va efectua conform Ordin 1129/2009. 

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

0246.216.705, tasta 2 - 1, cu domnul Dan Buzea.

ANUNȚURI
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niile pentru care se acordă finan-
țări nerambursabile pentru anul 
de execuție 2017. Domeniile de 
activitate și sumele aprobate 
pentru fiecare domeniu sunt 
prezentate în Programul anual al 
finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al 
Orașului Târgu Frumos pe anul 
2017 Hotărârea Consiliului 
Local nr.32/04.04.2017 privind 
aprobarea Programului anual al 
finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru 
activități non profit de interes 
general aferente anului 2017. 
Programul anual al finațărilor 
nerambursabile alocale de la 
bugetul local al orașului Tg.
Frumos pe anul 2017: 1.Sportiv 
de utilitate publică- 70.000Lei; 
2.Social- 50.000Lei; 3.Culte- 
70.000Lei; Total- 190.000Lei.

l Municipiul Râmnicu Sărat, 
titular al proiectului „Amenajare 
spaţii verzi în cartierele Anghel 
Saligny și Extindere Slam 
Râmnic și realizarea unor inves-
tiţii adiacente în infrastructura 
de acces către acestea”, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Buzău, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare 
adecvată pentru proiectul menti-
onat, propus a fi amplasat în 
Râmnicu  Sărat, cartier Anghel 
Saligny (zona 1 și zona 2), cartier 
Extindere Slam Râmnic (zona 
3), str. Banu Mihalcea, jud. 
Buzău. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul APM Buzău din Buzău, 
str. Democraţiei, nr. 11, în zilele 
de luni-vineri, între orele 8-14, 
precum și la următoarea adresă 
de internet www.apmbz.anpm.
ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la 
data de 03.05.2017.

l Administraţia Domeniului 
Public și Dezvoltare Urbană 
Sector 6, titular al proiectului 
„Sistem de irigare din sursă 
proprie a Parcului Crângași”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. București, în 
cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Sistem de 
irigare din sursă proprie a 
Parcului Crângași”, propus a fi 
amenajat în Parcul de agrement 
„Crângași” cu adresa șoseaua 
Virtuţii nr. 73. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul A.P.M. București din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 
în zilele de luni până vineri, între 
orele 09.00 -12.00, precum și la 
următoarea adresă de internet 
http://apmbuc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/ observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
SC Autogara Internationala 
Rahova SA, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, în data de 29.05.2017 ora 
10:00 la sediul societăţii din 
București, Şos. Alexandriei, 
nr.164, sector 5, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune 
al Administratorilor pe anul 
2016 și descărcarea de gestiune a 
consiliului de administraţie, 2.
Prezentarea și aprobarea rapor-
tului Auditorului, 3.Prezentarea 
și aprobarea bilanţului contabil, 
a contului de profit și pierderi la 
31.12.2016, repartizarea profi-
tului, 6.Prezentarea și aprobarea 
BVC-ului pe anul 2017, 7.
Diverse. În cazul în care nu va fi 
îndeplinit cvorumul legal, se va 
convoca Adunarea Generală 
Ordinară în data de 30.05.2017, 
la aceeași oră și în același loc.

l Convocare Administratorul 
Unic al S.C. Electro Energetica 
S.A., în conformitate cu preve-
derile Legii 31/1990 privind 
societăţile comerciale republi-
cată, cu modificările și comple-
tările ulterioare și in baza art. 15 
din Actul Constitutiv al socie-
tăţii, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor 
Electro Energetica S.A. în data 
de 30.05.2017, ora 15, la punctul 
de lucru al societăţii din Bucu-
rești, sector 2, Calea Moșilor, nr. 
292, bloc 38, scara 2, etaj 9, ap. 
55, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea și aprobarea 
bilanţului, a Contului de profit 
și pierdere, a Raportului comi-
siei de cenzori și a Raportului de 
gestiune al Administratorului 
unic privind activitatea S.C. 
Electro Energetica S.A., la data 
de 31.12.2016. 2. Descărcarea 
Administratorului unic de gesti-
unea anului 2016. 3. Prezen-
tarea și aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 
2017, precum și a situaţiei finan-
ciare pe trimestrul I 2017. 4. 
Diverse. Data de referinţă 
pentru acţionarii îndreptăţiţi sa 
fie înștiinţaţi să votez e în cadrul 
Adunării Generale este 15 mai 
2017, ora 14. În caz de neîntru-
nire a cvorumului necesar, 
A.G.A. se va reprograma în ziua 
de 31.05.2017, ora 15, la aceeași 
adresă.

l Convocare în conformitate cu 
dispoziţiile art. 117 si 118 din 
Legea nr. 31/1990, privind socie-
tăţile, republicată, cu modifică-
rile ulterioare, Administratorul 
Unic al Societăţii Bere -Spirt 
Turnu Severin S.A., cu sediul 
social în judeţul Ilfov, comuna 
Cernica, cat Caldararu, str. 
Drumul Între Tarlale, nr. 1, hala 
nr. 3, etaj 1, corp D, cod unic de 
înregistrare 1605450, număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J23/1698/2007, atribut fiscal 
RO, capital social subscris  
și vărsat 4.487.944,30 lei,  
c o n t  b a n c a r  n r . 

RO82BTRL04101202460948XX, 
deschis la Banca Transilvania 
Sucursala Lipscani, telefon 
0 2 1 . 5 2 9 . 4 7 . 4 4 ,  f a x 
021 .529 .47 .29 ,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
30.05.2017, ora 10,00 la sediul 
social din judeţul Ilfov, comuna 
Cernica, sat Caldararu, str. 
Drumul Între Tarlale, nr. 1, hala 
nr. 3, etaj 1, corp D pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la Regis-
trul Mioriţa Cluj, la data de 
referinţă 23.05.2017, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Apro-
b a r e a  r a p o r t u l u i 
Administratorului Unic privind 
rezultatele economico -finan-
ciare pe anul 2016; 2. Aprobarea 
raportului auditorului extern 
privind gestionarea societăţii, 
contul de profit și pierderi și 
expertizarea financiar -contabilă 
a bilanţului pe anul 2016; 3. 
Aprobarea bilanţului, a contului 
de profit și pierderi pe anul 
2016, a repartizării profitului/ 
recuperării pierderii și descăr-
cării de gestiune a Administra-
torului Unic; 4. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltu-
ieli pe anul 2017; 5. Aprobarea 
programului de activitate și a 
programului de investiţii pe 
anul 2017; 6. Aprobarea împu-
ternicirii Administratorului 
Unic al Societăţii Bere -Spirt 
Turnu Severin S.A., în vederea 
aducerii  la îndeplinire a 
prezentei hotărâri precum și 
pentru a îndeplini toate formali-
tăţile prevăzute de lege în 
vederea menţionării acestei 
modificări la Oficiul Registrului 
Comerţului și publicarea aces-
teia în Monitorul Oficial. Docu-
m e n t e l e  r e f e r i t o a r e  l a 
problemele înscrise pe ordinea 
de zi, pot fi consultate de acţio-
nari zilnic, începând cu data de 
23.05.2017 la sediul societăţii. 
Acţionarii pot participa la 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor personal sau prin 
reprezentant mandatat prin 

împuternicire, conform preve-
derilor legale. În cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor programată pe 
data de 30.05.2017, nu îndepli-
nește condiţiile de validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv, 
aceasta va avea loc în data de 
31.05.2017 în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine 
de zi.

l Administratorul special al SC 
Econsa  Grup  SA,  CUI : 
RO18973520, sediul: București, 
str.Caransebeș, nr.1, ap.70, 
Sector 1, ORC J40/14852/2011, 
CUI: 1552801, având ca admi-
nistrator judiciar pe Alfa&Qu-
antum Consulting SPRL, cu 
sediul în Timișoara, str.Albi-
nelor, nr.70A-B, judeţ Timiș, 
înregistrată în registrul societă-
ţ i l o r  p r o f e s i o n a l e  s u b 
nr.0235/31.12.2006, reprezentată 
legal prin asociați coordonatori 
Alic Bogdan și Cârceie Marius, 
conform încheierii din data de 
27.06.2016 pronunţată de Tribu-
nalul București, Secţia a VII-a 
Civilă, în dos.22712/3/2016. În 
temeiul prevederilor art.117, 
coroborat cu art.111, al.2, lit.a și 
e din Legea nr.31/1990, republi-
cată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, ale art.123 din 
Legea 31/1990, precum și ale 
art.5, pct.4 din Legea 85/2014, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC 
Econsa Grup SA -în insolvenţă, 
in insolvency, en procedure 
collective, la data de 29.05.2017, 
ora 12.00,   la sediul Econsa 
Grup SA, din București, str.
Caransebeș, nr.1, ap.70, Sector 
1, cu următoarea Ordine de zi: 
1.Prezentarea și aprobarea 
Raportului Administratorului 
special cu privire la activitatea 
economico-financiară desfășu-
rată în cursul anului 2016. 2.
Prezentarea Raportului de 
Audit Financiar cu privire la 
exercițiul economico-financiar 
pe anul 2016. 3.Prezentarea și 

aprobarea bilanțului contabil, a 
contului de profit și pierderi pe 
anul 2016. 4.Repartizarea profi-
tului net, dacă acesta există, în 
caz contrar, aprobarea propu-
nerii de trecere a pierderii exer-
cițiului financiar 2016 în 
rezultatul reportat. 5.Prezen-
tarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 
2017 (a planului de afaceri pe 
anul 2017). Împuternicirea 
administratorului special cu 
urmărirea și aducerea la înde-
plinire a acestui buget de veni-
turi și cheltuieli, sub rezerva 
avizului administratorului judi-
ciar. 6.Aprobarea datei de 
14.06.2017, ca dată de înregis-
trare, pentru identificarea acțio-
narilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
AGOA, conform art.238 din 
Legea 297/2004. 7.Mandatarea 
unei persoanei pentru semnarea 
hotărârii adoptate, efectuarea 
tuturor formalităților legale 
pentru înregistrarea și publi-
carea Hotărârii adoptate, 
precum și pentru ridicarea 
cererii de mențiuni de la Oficiul 
Registrului Comerțului. Dacă la 
prima convocare nu va fi 
întrunit cvorumul legal, AGOA 
se  convoacă  în  data  de 
30.05.2017, ora 12.00, la aceeași 
adresă, cu aceeași ordine de zi. 
Acț ionari i  pot  part ic ipa 
personal sau prin reprezentanți 
cu procură specială. Partici-
parea la ședință se face pe baza 
actului de identitate. Alte infor-
mații privitoare pot fi consultate 
la sediul societății Econsa Grup 
SA din București, str.Caran-
sebeș, nr.1, ap.70, Sector 1. 
Administrator special, Fodor 
Andrei Iosif. Administrator 
jud ic iar  Alfa&Quantum 
Consulting SPRL, Asociat coor-
dinator Bogdan Alic. 

LICITAȚII  
l SC Centrul Logistic Şi De 
Sevicii Berceni SRL, prin lichi-

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

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

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

nr. 510056/2008. Nr. C359 din 24.04.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna 04, ziua 24. 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 19, luna 05, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

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

Costel, prima licitație/ licitația a III - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 

80 mp, compusă din ... și construită din paiantă, cărămidă și chirpici, învelită cu azbociment și teren 

aferent, în suprafață de 820 mp, situate în localitatea Perișoru, comuna Perișoru, zona B, str. ..., nr. ..., 

preț de evaluare/ de pornire al licitației: 42.993 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Creanțe - 7.136 lei. b). Teren care nu este 

aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață de ..., situat în localitatea ..., str. 

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

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri: ..., preț de evaluare/ de 

pornire al licitației: ... lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 

caz: Creditori, Sarcini; -, -. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

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

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

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

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romană; f). 

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

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

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

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

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpă-

rător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 27.04.2017.

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

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

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

nr. 1000342/2010. Nr. 392359 din 24.04.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 05, ziua 24. 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 16, luna mai, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, 

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

Marcel, prima licitație/ licitația I - 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 extravilan arabil și vii care nu este aferent 

clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de 4000 mp, iar via în suprafață de 1000 

mp, situat în localitatea Dragoș Vodă, tarlaua 36/1, parcela 33, via în tarlaua 63/2 și parcela 159/4, 

preț de evaluare/ de pornire al licitației 13.559 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi 

reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Călărași, Obligații fiscale - 3.961 lei. c). Alte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

actul de înmatriculare tradus în limba romană; 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. 120/ 148. Data afișării: 

26.04.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din din Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 17, 

luna mai, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Meg SRL, cod de identificare fiscala 

9098841, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Prundu, județul Giurgiu, licitația a II - a: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, daca este 

cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabi/ scutit *; 

1., Grapă cu discuri Kuhn XM32, serie K5980, an fabricație 2009, nr. rânduri 32, lățime 3,5 m, BNP 

Paribas Leasing Group IFN, 33.450 lei, 19%; 2., Grapă rotativă serie HR4003D, an fabricație 2008, 

BNP Paribas Leasing Group IFN, 23.850 lei, 19%; 3., Tractor John Deer, model 6930, serie șasiu 

L6930G622508, an fabricație 2009, nr. ore funcționare 7.050, putere motor 160 CP, nr. axe 2, BNP 

Paribas Leasing Group IFN, 102.000 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație 

se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va depune 

conform modelului prevăzut în anexă nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor 

unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație să va efectua 

conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu doamna Chiripuci Mihaela.

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

Silite Cazuri Speciale. Direcția Operativă de Executare Silită. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale 

Regional Ploiești. Nr. înregistrare operator de date cu caracter personal - 759. Dosar de executare nr. 

958357/2014. Nr. A_EPL 2259 din 24.04.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, 

luna aprilie, ziua 24. 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 

mai, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Uton SA, CUI 958357, cu 

sediul în localitatea București, strada Luica, nr. 20, sectorul 4, București, licitația a III - a: 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/ scu-     

tit *); Autoutilitară marca Fiat Ducato, cu nr. de înmatriculare BC-22-UTN, nr. de identificare 

ZFA25000001204467, an fabricație 2004, capacitate cilindrică 2287 cmc, motorină, culoare albă, 

Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 13.099 lei, 19%; Autoutilitară 

marca Iveco tip ML 100E/DBL 1000-45S/ Eurocargo, nr. înmatriculare BC-04-SCW, nr. de identificare 

ZCFA90C0102381200, an fabricație 2002, capacitate cilindrică 3920 cmc, motorină, culoare verde, 

Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 8.582 lei, 19%; Autoutilitară 

marca Scania, tip 113 M, nr. înmatriculare BC-45-LUP, nr. de identificare VLURM4X2A09014879, an 

fabricație 1996, capacitate cilindrică 11020 cmc, motorină, culoare roșu + gri, Procesul verbal de 

sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 13.776 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe 

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

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

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea acestor bunuri mobile, 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: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (plus TVA) 

în contul RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la 

Trezoreria Ploiești; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

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

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

identitate/ pașaport; declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

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

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

altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător: - auto-

utilitarele pot fi vizionate la adresa din localitatea Onești, str. Uzinei, nr. 16, județul Bacău. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 

22, etaj 6, camera 609, județul Prahova sau la numărul de telefon 0244.407.710, interior 650. Data 

afișării: 28.04.2017.

dator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 06.06.2017, ora 
14,00, la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri: Teren arabil 
extravilan St. 7500 mp, situat in 
com. Aricestii Rahtivani, jud. 
Prahova. In caz de neadjudecare 
in data de 06.06.2017, se vor 
organiza inca 9 licitaţii in datele 
de 12.06.2017, 19.06.2017, 
2 6 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 0 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
24.07.2017, 31.07.2017 si 
07.08.2017 ora 14,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare sau numerar la sediul lichi-
datorului. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se 
va face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art.53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.

l Consiliul Local al Comunei 
Bărăganul, Jud. Brăila,  organi-
zează în data de 25.05.2017, ora 
13,00, licitaţie publică deschisă, în 
vederea concesionării  sau 
vânzării a 15 loturi de teren 
agricol intravilan, ce fac parte din 
domeniul privat al comunei 
Bărăganul: Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
se va desfăşura în data de: 
25.05.2017 ora 13,00 în Sala de 
Şedinţe a Consiliului  Local al 
Comunei Bărăganul. Documen-
taţia va putea fi achiziţionată 
începând  cu data 03.05.2017 de 
la Compartimentul de achiziții 
publice al Primăriei comunei 

Bărăganul, din str. Victoriei, 
nr.15. Data limită de depunere a 
ofertelor: Termenul limită de 
depunere a ofertelor este data de 
25.05.2017 ora 12,00. Relații: de 
la Compartimentul urbanism a 
Primăriei comunei Bărăganul la 
t e l . :  0 2 3 9 6 6 3 0 0 9 ,  f a x : 
0239663103, e-mail: primariaba-
raganulbr@yahoo.com.

l Anunţ de participare la  lici-
tatie publica pentru vanzare (al 
treilea termen): 1. Informatii 
generale privind proprietarul: 
Consiliul  Local Babadag; Cod 
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul 
Tulcea, orasul Babadag, Str. 
Republicii, Nr. 89, Nr. tel:   
0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail :  urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii 
generale privind obiectul 
vanzarii: – teren cu suprafata de 
218 mp situat pe str.Garii F.N.; 3. 
Informatii privind documentatia 
de atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a soli-
cita si de a obtine documentatia 
de atribuire, punerea la dispo-
zitia  oricarei persoane interesate 
care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar din 
documentatia de atribuire se 
realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si deplin, prin mijloace 
electronice sau pe suport de 
hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul proprieta-
rului  : Biroul Urbanism din 
cadrul Primariei orasului 
Babadag, str. Cabanei nr. 5. 3.3. 
Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor 
in mod gratuit. 3.4. Data limita 
pentru solicitarea clarificarilor 
17.05.2017. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depu-
nere a documentelor: 23.05.2017, 
ora 10,00 la secretariatul Prima-
riei orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr. 89, Babadag, jud. 
Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta 
de deschidere va avea loc in data 
de 24.05.2017, ora 10.00 la sediul 

Primariei orasului Babadag, str. 
Republicii, nr. 89. 6. Informatii 
privind instanta competenta in 
solutionarea litigiilor aparu-
te:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii la 
sediul proprietarului,mentionat 
la punctual 1, iar actiunea in 
justitie se introduce la sectia de 
contencios administrativ  a 
Tribunalului Tulcea in termen de 
30 zile. 7.Data transmiterii 
anuntului  catre institutiile abili-
tate in vederea publicarii: 
27.04.2017.l

l SC Rovit SA, societate aflata 
in reorganizare judiciara, prin 
administrator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a unor 
bunuri af late in patrimoniul 
debitoarei, in sensul ca urmatoa-
rele bunuri, respectiv Ferma 1 – 
compusa din: construcţii , 
depozit, casa de locuit, depozit, 
sopron tractoare, casa de locuit, 
baraca metalica, rampa spalat 
masini, fosa septica, put şi teren 
aferent situata in Boldesti-Sca-
ieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova, la pretul de 276.450 lei; 
Ferma 1 – C7 (demisol) compusa 
din: construcţie cantina - 
demisol şi teren aferent, situata 
in Boldesti-Scaieni, str. Viilor, nr. 
44, jud. Prahova, la pretul de 
36.200 lei; Ferma 8 – compusa 
din: constructii dormitor, atelier 
mecanic, remiza, 2 magazii şi 
teren aferent lot 1 – 5.599 mp, 
teren aferent lot 1 – 341 mp, 
situata in loc. Valea Calugaresca, 
sat Valea Larga, jud. Prahova, la 
pretul de 101.600 lei; Clădire 
baracă C1 (Hagi Anton) şi teren 
aferent in suprafata 1509 mp 
situata in Boldesti-Scaieni, jud. 
Prahova la pretul de 50.800 lei; 
Ferma 5 – compusa din: 
constructii cantina, sopron, 
depozit, anexa atelier mecanic, 
bloc locuinte, rezervor poliester, 
30 t, şi teren aferent 3295 mp, 
situata in Bucov, sat Chitorani, 

zona Valea Orlei, jud. Prahova 
428.550 lei; Teren intravilan in 
suprafata de 483 mp situat in 
com. Bucov, sat Valea Orlei, jud. 
Prahova, la pretul de 15.450 lei, 
Ferma 9 -  compusa din: 
constructii, Sopron Cizelat 
(Depozit), Cladire Cantina, 
Grajd pt. Cai, Sediu Ferma, 
Sopron Ingasaminte, Gard 
Imprejmuire, Baraca Dormitor, 
Cladire  Depozit ,  Atel ier 
Mecanic, Rezervor pt. Apa cu 
Sup Metal, Platforma Beton + 
Modernizare Drum, Retea Elec-
trica Aeriana, Rezervor moto-
r ina ,  Spat iu  Depoz i tare 
 – Platforma, Grup sanitar, 
Rampa, Beci, fundatie, WC, 
bazin si terenul intravilan 
aferent in suprafata de 9.157 
mp, situata in Urlati, loc. Valea 
Mieilor, jud. Prahova la pretul de 
416.575 lei si o serie de bunuri 
mobile, respectiv: subsolier 2 
buc. la pretul de 105 lei/buc (fara 
TVA), remorca cisterna, 3,6 to, la 
pretul de 1050 lei (fara TVA), 
remorca auto, la pretul 1515 lei 
(fara TVA), remorca RBA 5, la 
pretul de 1515 lei (fara TVA), 
bena remorca, 4 buc. la pretul de 
985 lei/buc (fara TVA). Licitatia 
publica are loc in baza hotara-
rilor Adunarii Creditorilor din 
0 9 . 0 3 . 2 0 1 1 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 3 , 
0 5 . 0 8 . 2 0 1 3  1 2 . 0 8 . 2 0 1 3 , 
2 9 . 0 7 . 2 0 1 4 ,  2 9 . 0 7 . 2 0 1 4 , 
22.01.2015 si a regulamentului 
de participare la licitatie. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 50% din pretul stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data 
de: 09.05.2017, 16.05.2017, 
2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 8 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
22.06.2017 si 28.06.2017, orele 
12.00, la sediul administrato-

rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Detalii in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525.

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 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
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 04.05.2017, 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 04 mai 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 prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 

Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a lici-
taţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la 
data de 04.05.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232/240.890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l Judetul Neamt. Primaria 
Comunei Dumbrava Rosie. 
Anunt de negociere directa 
privind atribuirea contractului 
de inchiriere: “Inchirierea supra-
fetei de 207,75 ha pasune comu-
nala”. Informatii generale 
privind locatorul: Comuna 
Dumbrava Rosie, localitatea 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt, 
tel: 0233-282.494, fax 0233-
282.767, e-mail: primariadum-
bravarosie@yahoo.com. 
Informatii generale privind 
obiectul inchirierii: Inchirierea 
suprafetei de 207,75 ha pasune 
formata din: 5,88 ha pasune 
pentru cabaline – Lunca 
Bistritei; lot 1 – 165,099 pasune 
pentru bovine – Lunca Bistritei; 
lot 2 – 23,631 ha, pasune pentru 
bovine – Lunca Bistritei: 13, 14 
ha pasune pentru ovine Lunca 
Bistritei. Procedura aplicata: 

ANUNȚURI
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negociere directa. Informatii 
privind documentatia de atri-
buire: - modalitatea sau modali-
tatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia 
unui exemplar al documentatiei 
de atribuire: la sediul Primariei 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt; - 
costul documentatiei de atri-
buire este de 10 lei; data limita 
pentru solicitarea clarificarilor: 
02.05.2017, ora 15:00. Raspuns 
la  so l i c i tare  c lar i f i car i : 
03.05.2016, ora 15:00. Informatii 
privind ofertele: data limita de 
depunere a ofertelor: 04.05.2017, 
ora 10:00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primaria 
D u m b r a v a  R o s i e ,  S t r. 
Dumbravei nr. 68, cod postal 
617185, jud. Neamt. Numarul 
de exemplare in care trebuie 
depusa fiecare oferta: 1 exem-
plar original. Data si locul la 
care se va desfasura sedinta 
publica de deschidere a ofer-
telor: 04.05.2017, ora 14:30 la 
sediul Primariei Comunei 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt. 
Denumirea, adresa, instantei 
competente in solutionarea liti-

giilor aparute – Tibunalul 
neamt, sectia Contencios Admi-
nistrativ. Data transmiterii 
a n u n t u l u i  d e  l i c i t a t i e : 
27.04.2017.

PIERDERI  
l Pierdut certificat constatator 
emis pentru punctul de lucru 
Chiajna, situat in com. Chiajna, 
Soseaua de Centura nr. 3B, tarla 
41, parcela 157/1, jud. Ilfov, apar-
tinand S.C. Alpine S.A., inregis-
t ra ta  l a  O N R C  sub  nr. 
J 2 3 / 1 5 2 3 / 2 0 0 7 ,  C U I 
RO10392572. Se declara nul.

l Declar pierdut certificat profe-
sional (atestat taxi) seria CPTx 
nr. 0086298 emis de A.R.R. Bucu-
reşti pe numele Neculcea Stefan.

l Chitanta nr. 162701/3/1627012, 
pe numele Dan Iulian. Declar 
nula.

l Pierdut Contract vanza-
re-cumparare nr.1623/1/1990 si 
Proces-verbal, pe numele Niculae 
Constanta. Le declar nule.

l Pierdut Proces-verbal din 
16.02.1973, pe numele Laes 
Gheorghe si Georgeta. Declar 
nul..

l Av.Ailenei Elena-Alina am 
pierdut cardul/legitimaţia profe-
sională eliberată de către Baroul 
Bucureşti. Legitimaţia emisă 
anterior prezentului anunţ va fi 
declarată nulă, urmând a fi 
eliberat un nou card.

l Pierdut atestat profesional de 
taxi pe numele Rotariu Mihai 
Adrian, eliberat la data de 
18.03.2017, de ARR Iaşi, cu 
seria CPTx, numărul 0139379, 
valabil până la data 17.03.2022. 
Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înmatri-
culare pe numele SC Rolini Taxi 
S R L ,  C U I :  3 5 7 2 7 1 2 6 , 
J22/530/2016, cu numărul de 
înmatriculare IS-77-ALA, având 
numărul I00376980S, autori-
tatea eminentă SRPCIV Iaşi. Îl 
declar nul.


