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OFERTE SERVICIU
l SC din Bucureşti, sectorul 1, 
angajază lăcătuş mecanic. Tel: 
0722580090.

Agenţie de turism on-line anga-
jează agenţi de turism cu expe-
rienţă, cunoscători limba 
engleză, e-mail: emma_hartt@
yahoo.com.

l Direcția Județeană pentru 
Sport şi Tineret Caraş-Severin, cu 
sediul în localitatea Reşița, Str.
Sarmisegetuza, B6, județul 
Caraş-Severin organizează 
concurs conform Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacantă, peri-
oadă nedeterminată de: Inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, 
studii superioare din cadrul 
Compartimentului  Financiar-Bu-
get-Plăți (1 post). Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14 iunie 2017, ora 10:00, 
-Proba interviu  într-un termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplineasca 
următoarele condiții: -studii: 
universitare economice sau de 
administrație publică absolvite cu 
diplomă de licență, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de  licență sau 
echivalentă; - vechime: 1 an în 
specialitatea studiilor necesare 
participării la concursul de recru-
tare - Cunoştințe de operare/
programare pe PC  mediu - sistem 
de operare Windows XP, aplicaţii 
Microsoft Word, Microsoft Excel;  
-Limbi străine: cel puțin o limbă de 
circulație internațională, nivel 
mediu; -Abilități, calități şi aptitu-
dini necesare: abilităţi de comuni-
care, promptitudine şi rapiditate 
în  soluţionarea diverselor 
probleme, capacitate de adaptare 
la nou, capacitatea de lucru indivi-
dual şi în echipă, respect şi 
exigență în aplicarea legislației, 
comportament şi responsabilitate 
la nivelul exigențelor funcției. -să 
nu aibă în cazierul administrativ, o 
sancţiune disciplinară neradiată în 
condiţiile prezentei legi. -delegări, 
disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit, conform statu-
tului funcționarului public, ROF, 
ROI şi a atribuțiilor compartimen-
tului unde îşi desfăşoară activi-
tatea. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcției Județene pentru Sport şi 
Tineret Caraş-Severin.  Relații 
suplimentare la sediul Direcției 
Județene pentru Sport şi Tineret 
Caraş-Severin, Str.Sarmisegetuza, 
B6, parter, Reşița. Județul 

Caraş-Severin, persoană de 
contact Gheorghe Adina, telefon 
0255/212856, e-mail djst.carasse-
verin@mts.ro. Director Executiv, 
Hogea Cătălin Ionuț.

l Primăria comunei Cehal, 
Judeţul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare în data de 
15.06.2017, ora 10.00 - proba scrisă 
şi în data de 15.06.2017, ora 13.00- 
proba interviu, la sediul instituţiei 
din sat Cehălut, nr. 168, Jud. Satu 
Mare  în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată: 1 post- 
funcţia publică de execuţie, 
referent, clasa III, grad profesi-
onal principal, studii medii liceeale 
cu diploma de bacalaureat, în 
compartimentul financiar- 
contabil şi achizitii publice; 1 post- 
funcţia publică de execuţie, 
referent, clasa III, grad profesi-
onal debutant, studii medii liceale 
cu diploma de bacalaureat, în 
compartimentul agricol. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 ( r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; condiţii specifice ocupării 
funcţiei publice; cunoştinţe 
operare PC (Microsoft Office: 
Word, Excel, PowerPoint)- nivel 
mediu; abilităţi în utilizarea 
mijloacelor moderne de comuni-
care (Internet, E-mail, Fax). 
Pentru postul de referent, clasa 
III, grad profesional principal, 
vechime necesară: 5 ani. Pentru 
postul de referent, clasa III, grad 
profesional debutant, nu necesită 
vechime. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Prima-
riei Cehal în perioada 11.05.2017-
3 1 . 0 5 . 2 0 1 7 .  D o s a r u l  v a 
cuprinde  documentele prevăzute 
de  art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru apro-
b a r e a  n o r m e l o r  p r i v i n d 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată 
şi completată de HG nr. 1173/2008. 
Bibliografia pentru concurs se 
afişează la sediul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei sau la telefon: 
0261.822.245.

l Curtea de Apel Bucureşti orga-
nizează concurs, în condiţiile legii, 
în zilele de 26 şi 29 iunie 2017, la 
sediul din Splaiul Independenţei 
nr.5, sector 4, pentru ocuparea 
posturilor de grefier vacante pe 
durată determinată, astfel: cu 
studii superioare la Curtea de 
Apel Bucureşti -2 posturi, Tribu-
nalul Bucureşti -4 posturi, Judecă-
toria Sectorului 1 Bucureşti -2 
posturi, Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti -1 post, Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti -3 posturi, 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti 
-4 posturi, Judecătoria Sectorului 

5 Bucureşti -4 posturi, Judecătoria 
Oltenița -1 post şi la Tribunalul 
Teleorman -1 post, precum şi cu 
studii medii: Tribunalul Bucureşti 
-1 post, Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti -1 post şi Judecătoria 
Slobozia -1 post. Condiţiile de 
participare, tematica, bibliografia 
şi actele necesare înscrierii la 
concurs vor fi afişate la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti şi pe 
pagina de Internet la adresa: 
http://www.cab1864.eu, la rubrica 
Resurse Umane -Concursuri/
Examene. Cuantumul taxei de 
concurs este de 150 lei şi se achită 
la casieria Curţii de Apel Bucu-
reşti. Dosarele de concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti-Splaiul Independenţei 
nr.5, sector 4, mezanin, cam.M 01, 
p â n ă  l a  d a t a  d e 
06.06.2017-(inclusiv), în zilele 
lucrătoare între orele 9,00-16,00.

l Comuna Ghidfalău, cu sediul în 
localitatea Ghidfalău, str.Princi-
pală, nr.108, judeţul Covasna, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de: 
-numele funcţiei: Consilier IA (S) 
în compartimentul financiar-con-
tabil, impozite şi taxe. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 06 iunie 2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 07 
iunie 2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -studii de 
specialitate: studii superioare de 
lungă durată într-unul din dome-
niile: contabilitate, economie, 
finanțe, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -vechime 
necesară: min.6 ani 6 luni în speci-
alitatea studiilor absolvite; -cunoş-
tinţe de operare/programare pe 
calculator (necesitate şi nivel): 
Word, Excel, Internet, nivel 
mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Ghidfalău. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Ghidfalău, persoană de 
contact: Domokos Erika, telefon: 
0745.296.073, fax: 0267.353.787, 
e-mail: comunaghidfalău@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Sireţel, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție 
vacantă de: consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul 
compartimentului Asistență 
Socială, Protecție Socială şi Auto-
ritate Tutelară. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia de 
dosare; -probă scrisă; -interviu. A.
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: -data până la care se pot 

depune dosarele de înscriere: 
30.05.2017, ora 11.00; -data şi ora 
organizări i  probei  scr ise : 
09.06.2017, ora 11.00; -locul orga-
nizării probei scrise -sediul Primă-
riei Comunei Sirețel, jud.Iaşi; 
-interviul se va desfăşura pe data 
de 12.06.2017, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Sirețel, jud.
Iaşi. B.Condiţii de participare la 
concurs: -Condiții generale: 
conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-Condiții specifice: conform fişei 
postului: -studii: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime: nu este necesară 
vechime în specialitatea studiilor 
pentru ocuparea funcţiei publice. 
C.Relații suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon: 
0232.732.254 sau prin e-mail pe 
adresa: primariasiretel@yahoo.
com.

l Școala Gimnazială Nr.2 Reşița, 
cu sediul în localitatea Reşița, str.
Romanilor, nr.1, judeţul Caraş-Se-
verin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Îngrijitor: 3,5 posturi; 
-Laborant: 0,5 post; -Adminis-
trator patrimoniu: 0,5 post; 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă pentru îngrijitor în 
data de 07.06.2017, ora 9.00; 
-proba practică pentru îngrijitor în 
data de 07.06.2017, ora 10.00; 
-proba scrisă pentru laborant în 
data de 07.06.2017, ora 11.00; 
-proba practică pentru laborant în 
data de 07.06.2017, ora 12.00; 
-proba interviu pentru laborant în 
data de 07.06.2017, ora 13.00; 
-proba scrisă pentru administrator 
patrimoniu în data de 07.06.2017, 
ora 14.00; -proba practică pentru 
administrator patrimoniu în data 
de 07.06.2017, ora 15.00; -proba 
interviu pentru administrator 
patrimoniu în data de 07.06.2017, 
ora 16.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 

-studii: pentru îngrijitor cel puțin 8 
clase; pentru laborant studii supe-
rioare (cel puțin de scurtă durată); 
pentru administrator patrimoniu 
studii superioare (cel puțin de 
scurtă durată); -vechime: cel puțin 
2 ani pentru toate posturile; 
-condiții generale de participare: 
-cetățenia română; -cunoaşterea 
limbii române, scris şi vorbit; 
-vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -capacitate 
deplină de muncă; -cazier judiciar; 
-pentru funcția de laborant şi cea 
de administrator patrimoniu se 
impun cunoştințe de operare pe 
calculator. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.2 
Reşița, str.Romanilor, nr.1, jud.
Caraş-Severin. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Școala Gimnazială 
Nr.2 Reşița, persoană de contact: 
Tatiana Gârboni,  telefon: 
0255.212.239, fax: 0255.212.239, 
e-mail: scoala2resita@yahoo.com.

l Primăria Comunei Vişineşti, 
judeţul Dâmboviţa, organizează, 
conform HG nr.286/2011, în data 
de 08.06.2017, ora 10.00, concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de adminis-
trator şi îngrijitor la Centrul de 
asistenţă pentru copii după 
programul şcolar cu jumătate de 
normă (4 ore), studii necesare: 
medii absolvite cu diplomă. 
Condiţii vechime în muncă: 
-Administrator- 1 an; -Îngrijitor- 
fără vechime. Proba scrisă: 
08.06.2017, ora 10.00; interviul: 
08.06.2017, ora 14.00. Dosarele se 
depun la Primăria Vişineşti până 
la data de 24.05.2017, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la nr.telefon: 0245.662.444.

l Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, 
cu sediul în localitatea Slatina, str.
Cireaşov, nr.10, judeţul Olt, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant, 
conform HG nr.286/2011 şi HG 

nr.1027/2014. Numele funcției: 
paznic, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 14.06.2017, ora 13.00; 
-proba interviu în data de 
16.06.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii: medii; 
-vechime: minim 1 an; -atestat 
pentru exercitarea profesiei de 
agent pază şi ordine. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Colegiului Tehnic 
„Alexe Marin” Slatina. Relaţii 
suplimentare la sediul: Colegiul 
Tehnic „Alexe Marin” Slatina, 
persoană de contact: Rioşanu 
Marioara, telefon: 0249.436.210, 
fax: 0249.436.210, e-mail: gscm-
3slatina@yahoo.com.

l Primăria Coțofenii din Față, cu 
sediul în localitatea Coțofenii din 
Față, str.Coțofenilor, nr.442, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
vacante de: -Inspector, clasa I, 
grad profesional superior- 1 post, 
conform Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 09.06.2017, ora 
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10.00; -proba interviu în data de 
13.06.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concursul de ocuparea 
postului de inspector superior, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental: ştiințe inginereşti; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Coțofenii din Față. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primariei Coțofenii din Față, 
telefon: 0251.446.598, fax: 
0251.446.598, e-mail: cotofenii_
din_fata@cjdolj.ro.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor cu 
sediul în Satu Mare str. Lăcrămi-
oarei nr. 37 CF.4481136 organi-
z e a z ă  c o n c u r s ,  c o n f o r m 
HG.286/2011, pentru ocuparea a 
două posturi vacante de execuție 
pe durata determinată conform 
OG.42/2004, în cadrul Laborato-
rului Sanitar Veterinar şi pentru 
Siguranța Alimentelor Satu-Mare. 
după cum urmează; -1 post de 
medic veterinar (S) gradul II; -1 
post de medic veterinar (S) gradul 
debutant. Condiţii de participare la 
concurs: Pentru postul de medic 
veterinar, gradul II. - Studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă sau echivalent în speciali-

tatea medicină veterinară şi minim 
4 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului; Pentru postul de medic 
veterinar, gradul debutant. - Studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă sau echivalent în 
specialitatea medicină veterinară. 
- Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului; 06.06.2017 – ora 10,00 
la sediul DSVSA Satu-Mare– 
proba scrisă; - Data limită de 
depunere a dosarelor pentru 
ocuparea posturilor vacant - în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării in Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a,  la sediul 
DSVSA  Satu-Mare; - Informaţii 
suplimentare; datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs– telefon 
0261715956 int.127. Bibliografia 
pentru concurs se va pune la dispo-
ziţie solicitanţilor de către unitate.

l SC 24 Ianuarie SA - a Company 
of Uzinsider cu sediul in Ploiesti, 
strada G-ral. Ion Dragalina nr. 18 
( l a n g a  G a r a  d e  N o r d  a 
orasului), furnizor autorizat de 
calificare profesionala, organi-
zeaza: cursuri de calificare in 
meseriile de "sudor electric" si 
"lacatus constructii metalice". 
Pregatirea teoretica are loc in salile 
de curs si practica in atelierele 
societatii. Inscrierile se fac la sediul 
firmei din Ploiesti, zilnic intre orele 
7.00 - 15.00. Relatii suplimentare la 
tel. 0244/526350, int.131, Dep. 
R-U.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (agenţi 
de penitenciare), Penitenciarul 
PLOIEȘTI scoate la concurs 11 
posturi vacante de agent operativ 
(barbați). Dosarele de candidat se 
depun în termen de 15 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
țului, la biroul resurse umane din 
Penitenciarul Ploieşti. Taxa de 
participare la concurs este de 85 

RON. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la structura de 
resurse umane a Penitenciarului 
Ploieşti, pe site-ul unității (http://
anp.gov.ro/web/penitenciarul-plo-
iesti/concursuri in derulare) şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor  (www.anp.gov.
ro, secţiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă – Concursuri în 
curs de derulare).

l Administratia Nationala de 
Meteorologie scoate la concurs 
doua posturi de inginer electronist. 
Conditii: absolvent facultate 
tehnica de specialitate. Cererile se 
depun pana la data de 31.05.2017. 
Concursul va avea loc in ziua de 
12.06.2017. Relatii: Biroul Resurse 
Umane – telefon 021/318.32.40 int. 
197.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: infirmier, 1 post-secţia 
Neonatologie, vacant (contractual) 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 
1027 / 2014 şi Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiul ui 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel:Proba scrisă, 
în data de 06.06.2017, ora 
09.00;Proba interviu, în data de 
09.06.2017, ora 09.00.Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:Condiţii generale: 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit;vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale;capacitate deplină de 
exerciţiu;stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 

sanitare abilitate;îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase 
la concurs;(candidatul/candidata) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii speci-
fice: Nivel de studii-generale; Curs 
de infirmiere organizat de OAMG-
MAMR sau alţi furnizori autorizaţi 
de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii-act dove-
ditor de absolvire.Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data de: 
24.05.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6.Relaţii suplimentare 
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec.Manolache Elena, 
telefon: 021 / 303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: Muncitor necalificat, 1 
post-Blocul alimentar, vacant 
(contractual) conform HG nr. 286 / 
2011, HG nr. 1027 / 2014 şi Dispo-
ziţia Primarului General al Munici-
piul ui Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfe-
l :Proba scrisă,  în data de 
06.06.2017, ora 12.30;Proba 
interviu, în data de 09.06.2017, ora 
12.30.Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condi-
ţii:Condiţii generale:cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România;cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit;vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale;capacitate deplină de 
exerciţiu;stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate;îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase 
la concurs; (candidatul/candidata) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii speci-
f i c e :  N i v e l  d e 
studii-generale;Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data de: 
24.05.2017, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6.Relaţii suplimentare 
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec.Manolache Elena, 
telefon: 021 / 303.50.50.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, Bucureşti, Sector 1, 
scoate la concurs, în data de 
14.06.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul ministerului, 
următoarele posturi vacante din 
cadrul Direcției Păduri şi Dezvol-
tare Forestieră:consilier clasa I, 
grad profesional principal  – 
Compartiment Dezvoltare Fores-
tieră.Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacan-
te:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 

în domeniul de studii universitare 
de silvicultura;Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 
ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate, 
apt pentru deplasări ocaziona-
le;consilier clasa I, grad profesional 
principal - Compartiment Sprijin 
Proprietari de Păduri.Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante:Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul de studii 
universitare de zootehnie sau medi-
cină veterinară;Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 
ani;Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate, 
apt pentru deplasări ocaziona-
le;consilier clasa I, grad profesional 
asistent – Compartiment Sprijin 
Proprietari de Păduri.Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare;Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante:Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul de studii 
universitare de silvicultură;Ve-
chime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an;Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate, apt pentru deplasări 
ocazionale;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
Ministerul Apelor şi Pădurilor. 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 

conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 

procedură fiscală republicat, a unor active aparținând Info 

Superexpert - Mioveni, după cum urmează: Denumire, Valoare 

[lei, fără TVA]; OPEL Kombi, seria șasiu WOOTGF3548045197, nr. 

înmatriculare AG-67-MIO, an fabricație 2004, 4 665 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 

scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 

din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 

contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 

Mioveni, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 23.05.2017, 

ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 24.05.2017, ora 11.00, 

la. Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, 

tel. 0248.260.665.
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l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante: medic 
(generalist), 1 post, nivelul studi-
ilor S; kinetoterapeut, 1 post, 
nivelul studiilor S; asistent 
medical: -1 post pe perioadă deter-
minată -nivelul studiilor S; -1 post 
pe perioadă nedeterminată 
-nivelul studiilor PL; asistent 
social, 1 post, nivelul studiilor S; 
șofer, 1 post, nivelul studiilor M; 
infirmieră (2 posturi, unul dintre 
ele fiind pentru perioadă determi-
nată), nivelul studiilor M. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs sunt prevăzute la art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului  nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și ocupării 
postului: a) Pentru medic genera-
list: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă în domeniul 
medicinei generale, asigurare de 
malpraxis medical; b) Pentru 
asistent social: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul asistenţei 
sociale; c)Pentru asistent medical: 
studii de specialitate în domeniul 
medical, atestat de liberă practică, 
asigurare de malpraxis; d)Pentru 
șofer: studii medii, permis de 
conducere categoria B, atestat de 
transport persoane; e)Pentru infir-
mieră: studii medii, reprezintă 
avantaj curs de îngrijitor persoane 
vârstnice. Condiţiile de partici-
pare la concurs, de angajare și 
bibliografia se afișează la sediul 
instituţiei. Concursul se va desfă-
șura începând din data de 
08.06.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă, iar interviul se va susţine în 
data de 13.06.2017, ora 10.00, la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig (Hăghig, str. 
Andrei Șaguna, nr. 420). Dosarul 
de concurs se poate depune la 
sediul căminului (adresa de mai 
sus), în perioada 09.05.2017 
-19.05.2017, între orele 8.00 
-16.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comisiei de 
concurs, Sala Hajnalka, telefon: 
0267.366.911. Condiţiile de parti-
cipare la concurs, de angajare  și 
bibliografia se afișează la sediul 
instituţiei.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pe perioadă 
determinată de timp de 36 de luni, 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale de execuție, repartizat de la 
bugetul din venituri proprii din 
cadrul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov, pentru 
implementarea Programului Nați-
onal de Cadastru și Carte 
Funciară, după cum urmează: 1 
post de consilier juridic gr.IA din 
cadrul Serviciului Cadastru -Birou 
Înregistrare Sistematică, repartizat 
de la bugetul din venituri proprii, 
prevăzut cu studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de 
licenţă, cu contract individual de 
muncă pe durată determinată de 
timp, de 36 de luni, pentru imple-
mentarea Programului Național 
de Cadastru și Carte Funciară. 
Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului consilier juridic 
gr.IA: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, specializarea: juridic; 
-vechime în specialitatea studiilor 
absolvite: minim 6 ani și 6 luni; 
-abilităţi comunicare; -cunoștinţe 
operare calculator și pachetul 
Microsoft Office. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
este 25.05.2017, inclusiv, ora 16.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfășura la 
sediul OCPI Ilfov, Șos. Kiseleff, nr. 
34, sector 1: -proba scrisă: în data 
de 08.06.2017, ora 09.00; -interviul: 
în data de 12.06.2017, de la ora 
09.00. Date de contact: telefon: 
021.224.60.85, interior: 126/173; 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin. (4) din HG nr. 286/2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare.

l Oficiul de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pe perioadă 
nedeterminată de timp, corespun-
zător funcţiilor contractuale de 
execuție din cadrul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: -1 post 
de consilier debutant din cadrul 
Serviciului Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiții 

-Biroul Resurse Umane, Secreta-
riat și Petiții, repartizat de la 
bugetul de stat, prevăzut cu studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată de timp. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului 
consilier debutant: -studii superi-
oare universitare cu diplomă de 
licenţă în unul din domeniile: 
comunicare, administrație publică, 
istorie, geografie, relații publice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
absolvite: între 0 luni și 6 luni; 
-abilităţi comunicare; -cunoștinţe 
operare calculator. Data-limită de 
depunere a dosarelor de concurs 
este 25.05.2017, inclusiv, ora 16.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfășura la 
sediul OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1: -proba scrisă: în 
data de 08.06.2017, ora 09.00; 
-interviul: în data de 12.06.2017, 
de la ora 09.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 
126/173; e-mail: if@ancpi.ro. 
Temei legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului și 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
București, scoate la concurs în 
data de 12.06.2017, orele 10:00, la 
sediul Autorităţii, două posturi 
vacante de consilier superior din 
cadrul Direcției Generale Protecția 
Drepturilor Copilului: Condiţiile 
specifice pentru ocuparea funcţi-
ilor publice vacante de consilier, 
gradul profesional superior: 
-condiţiile de studii: a) studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul fundamental de ierar-
hizare- științe sociale, ramura: 
stiințe juridice sau economice sau 
sociologie sau psihologie, domeniu 
de licență: drept sau asistență 
socială/ sociologie sau psihologie, 
sau ramura științe economice, b) 
cursuri perfecționare/ specializare 
privind scrierea/ elaborarea de 
proiecte, accesarea de finanțări 
externe nerambursabile (FEN), 
implementarea și gestionarea 

proiectelor aferente FEN accesate, 
precum și în fundamentarea, 
elaborarea, implementarea și gesti-
onarea programelor de interes 
național;
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Dosarul 
de concurs va conţine următoarele 
documente: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr. 3 
din H.G. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările și completările ulterioare;  b) 
copia actului de identitate; c) 
copiile diplomelor de studii și ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; d) copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă și, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; e) cazierul judi-
ciar; f) adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste că nu a desfășurat 
activităţi de poliţie politică. Copiile 
de pe actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. 
Bibliografia se ridică de la sediul 
Autorităţii în momentul depunerii 
dosarului de concurs. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
obţin la telefon: 021/310.07.89.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 din str. Cernișoara  nr.  
38-40, Sector 6, organizează 
concurs pentru ocuparea a 8 
posturi contractuale de execuție 
vacante, perioadă nedeterminată, 
în data de 15.06.2017 ora 10.00 
proba scrisă/ practică și interviul 
pe 21.06.2017 ora 10.00. Posturi și 
cerinţe de participare la concurs 
Direcţia Protecție Socială:  Secre-
tariat Comisie Persoane Adulte cu 
Handicap: •1 post de inspector de 

specialitate: -Studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul psihologiei; -Vechimea 
în specialitate: minim 6 luni. 
Cantina Socială Crângași: •1 post 
de referent: -Studii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în muncă:  minim 3 ani. 
Serviciul Evaluare Complexă 
Persoane Adulte cu Handicap: •1 
post de inspector de specialitate 
(atribuții de asistent social): -Studii 
superioare, absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul asistenței 
sociale; -Aviz de liberă practică; 
-Vechime în specialitate-  minim 3 
ani. Posturi și cerinţe de partici-
pare la concurs Direcţia Strategii 
Comunicare: Serviciul Strategii 
Proiecte: •1 post de inspector de 
specialitate: -Studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul asistenței sociale, filo-
logie, sociologie, economie; -Curs 
de accesare fonduri structurale și 
de coeziune europene; -Curs 
managementul proiectelor; 
-Vechime de 5 ani în manage-
mentul de proiectelor structurale 
pe fonduri europene nerambursa-
bile, probată prin documente 
(contracte, dispoziții, etc) pentru 
poziția de: -manager proiect; 
-expert termen lung (responsabil 
financiar, implementare, achiziţii, 
comunicare, diseminare,  formare, 
recrutare, juridic, monitorizare); 
-expert accesare fonduri europene. 
Biroul Relații ONG: •1 post de 
inspector de specialitate: -Studii 
superioare, absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul asistenței 
sociale, filologie, sociologie, 
economie; -Vechime de 5 ani în 
managementul de proiectelor 
structurale pe fonduri europene 
nerambursabile,   probată prin 
documente (contracte, dispoziții, 
etc) pentru poziția de: manager 
proiect; -expert termen lung 
(responsabil financiar, implemen-
tare, achiziţii, comunicare, disemi-
nare,  formare, recrutare, juridic, 
monitorizare); -expert accesare 
fonduri europene. Servicii Impli-
care Comunitară: •1 post de 
inspector de specialitate: -Studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă– științe 
economice; -Vechime în muncă:  
minim 3 ani. •1 post de referent: 
-Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -Vechime în 
muncă:  minim 3 ani. SocialX-
Change Crângași:  •1 post de 
inspector de specialitate: -Studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă– științe 
economice; -Vechime în muncă:  
minim 3 ani. Dosarul de înscriere 
la concurs se depune în perioada 
11.05.2017– 24.05.2017 ora 16,00  
la sediul DGASPC Sector 6 Bucu-
rești și trebuie să conţină în mod 

obligatoriu documente prevăzute 
la art.6, sect.2, conform H.G.nr. 
286/2011 *actualizată. Concursul 
se va desfășura în  str. Floare Roșie 
nr. 7A- București- Sector 6. Condi-
ţiile de desfășurare a concursului 
sunt afișate la sediul instituției și 
pe pagina de internet www.asis-
tentasociala6.ro.  Relații suplimen-
tare la tel. 021/745.72.37 int. 133.

VÂNZĂRI CASE

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

DISPARIȚII  
l La Judecătoria Sighișoara a fost 
deschisă procedura de declarare a 
morţii numitului Suciu Traian 
(dosar nr. 3145/308/2016), născut 
în 21.08.1921, în satul Boiu, 
comuna Albești, jud.Mureș, cu 
ultimul domiciliu în aceeași locali-
tate. Cine deţine orice informaţie 
despre Suciu Traian să comunice 
redacţiei sau Judecătoriei Sighi-
șoara până în 24.05.2017.

CITAȚII  
l Se citează Băcanu Mircea, 
domiciliat în comuna Ţiţești, sat 
Bucșenești-Lotași, șos. Principală, 
jud. Argeș, în calitate de interve-
nient forţat, în Dosarul civil nr. 
443/205/2016 al Judecătoriei 
Câmpulung Muscel, jud. Argeș - 
având ca obiect drept servitute 
trecere – pentru termenul de jude-
cată din data de 08.06.2017. În caz 
de neprezentare se va putea 
trimite un înscris în acest sens, 
judecata urmând a se face în lipsă.

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila 174/07.02.2017 pronunțată 
de Judecătoria Moinești in dosarul 
1072/260/2016: Admite acţiunea 
formulata de reclamanta Țăndărel 
Elena cu domiciliul in Comănești, 
str. Oituz nr. 22, jud. Bacău, in 
contradictoriu cu paratul Țăndărel 
Vladimir cu domiciliul in Comă-
nești, str. Oituz nr. 22, jud. Bacău, 
având ca obiect divorţ. Desface 
căsătoria înregistrata sub nr. 
99/22.08.2006 in Registrul Stării 
Civile al Primăriei Comănești, din 
vina paratului. 

l Numiţii Alexandru Lăcrămi-
oara, Attila Marko, Bica Alina 
Mihaela, Dascălu Andreea Cris-
tina, Dorina Danielescu, Dragoș 
Bogdan, Godeanu Teodor Narcis 
și Oana Vasilescu sunt citaţi să se 
prezinte la Curtea de Apel 
Craiova, în data de 26.05.2017, ora 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni 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 

Fernando Dy Fery SRL - Davidești, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]; Pantaloni blugi 20 buc., 80 lei; Pantaloni 

stofă 20 buc., 60 lei; Pantaloni tercot 10 buc., 50 lei; Pantaloni 

blugi 170 buc., 680 lei; Încălțăminte 15 perechi, 60 lei; Geacă 

blugi 10 buc., 25 lei; Cămăși 10 buc., 25 lei; Tricouri 60 buc., 120 

lei; Pantaloni scurți 7 buc., 28 lei. Prețurile menționate repre-    

zintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,     

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat,   dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 

precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 

procedură fiscală republicat, până în ziua de 22.05.2017, ora 

14.00. Licitația va avea loc în data de 23.05.2017, ora 11.00, la 

Mioveni. 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 Serviciul 

Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, 

tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 70764/05.05.2017. În 

temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de 

Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, 

Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării 

următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 22.05.2017, ora 

13.00, autovehicul special Unimog 408/10 U90, an fabricație 

1996, preț de pornire licitație 30.850 lei, proprietatea debitoarei 

Andaur Construcții SRL - Câmpina, jud. Prahova; - În data de 

23.05.2017, ora 13.00, C1 locuință P+M în suprafață construită 

de 107,75 mp și C2 anexă în suprafață construită de 69,04 mp și 

teren intravilan aferent 505 mp categoria curți construcții, situate 

în Brebu, sat Brebu Megieșesc, str. Coada Lacului nr. 847, jud. 

Prahova, preț de pornire 180.075 lei, proprietatea debitoarei 

Andaur Construcții SRL - Câmpina, jud. Prahova; - În data de 

24.05.2017, ora 13.00, C1 locuință S+P în suprafață construită de 

87,84 mp, suprafață beci 34,52 mp și teren intravilan 653 mp, 

situate în Breaza, Cartier Nistorești, str. Dorobanți nr. 55, jud. 

Prahova, preț de pornire 65.848 lei, proprietatea debitorului 

Neagu Gheorghe - Breaza, jud. Prahova. Prețurile de pornire a 

licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la 

sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se află 

bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 

privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010, 0244.376011, 

persoană de contact: dna. Tifigiu Cristina.
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10.00, Dosar nr.378/54/2012* secţia 
CAF, complet 3B, în calitate de 
pârâţi, în contradictoriu cu recla-
manţii Ionescu Dumitru şi 
Moisescu Ecaterina.

l Numitul Harangau Pop 
Valentin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Burjuc, sat 
Tătărăşti, nr. 68, jud. Hunedoara, 
este citat la Judecătoria Deva pe 
data de 30.05.2017, ora 09.00, 
camera 24, în calitate de pârât 
dosarul civ.nr. 1911/221/2017, în 
procesul de pretenţii cu recla-
mantul Bulea Ioan.

l Numita Bouruc Andreea Larisa, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Sat. Daneşti, Comuna Daneşti, 
Jud.Vaslui, este citată să se prezinte 
la Judecătoria Vaslui, str. Ing. 
Badea Romeo, nr. 13, Vaslui, Sala 
2, în data de 07 Iunie 2017, ora 
9:30, în calitate de Pârât, în dosarul 
nr. 921/333/2017, pentru cauză- 
pretenţii, reclamantă fiind Casa de 
Asigurări de Sănătate Vaslui.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/ deţină-
torul vehiculelor, aflate pe dome-
niul public,  pentru luarea 
măsurilor de eliberare a dome-
niului public, pentru vehiculele: 
Opel Astra, culoare alb, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Strada Lamoteşti Nr. 6, Bloc 4; 
Dacia Break, culoare alb, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Strada Zamora Nr. 1; Dacia 1310, 
culoare alb, fără plăcuţe de înma-
triculare, aflat în Splaiul Unirii Nr. 
162, vis-a-vis de Societatea Comer-
cială de Prelucrare a Cărnii Splai 
S.A; Fiat Bravo, culoare gri, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Splaiul Unirii Nr. 162, vis-a-vis de 
Societatea Comercială de Prelu-
crare a Cărnii Splai S.A; Dacia, 
culoare galben, fără plăcuţe de 
înmatriculare, aflat în Şoseaua 
Olteniţei Nr. 65, spate bloc 9; Dacia 
Papuc, culoare alb, fără plăcuţe de 
înmatriculare, af lat în Bd. 
Gheorghe Şincai Nr. 5, bloc 2; caro-
serie, marcă Ford, culoare alb, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Strada Secerei, lângă Restaurant 
Casa Oprescu; Dacia, culoare alb, 
fără plăcuţe de înmatriculare, aflat 
în Strada Inului vis-a-vis de nr. 6; 

trabant, culoare alb, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în Strada 
Mitropolit Iosif nr. 38; Cielo, 
culoare albastru, fără plăcuţe de 
înmatriculare, aflat în Strada Sold. 
Ştefan Simion Nr. 43. În caz 
contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, trans-
portarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv 
Şoseaua Berceni Fort nr. 5, Sector 
4, Bucureşti.

l Se citează pârâții Jugan Login, 
Jugan Nicolae şi Leuca Gheorghe 
în dosar nr. 698/265/2011 al Jude-
cătoriei Năsăud  în proces cu 
Covaci Floarea având ca obiect 
uzucapiune, succesiune, partaj 
pentru termenul din 27.06.2017

l Se citează Mihai Bogdan Sebas-
tian, Mihai Luminița Erica, Mihai 
Emil Cosmin, Mihai Despina 
Cristina, Luca Simona şi Luca 
Georgeta în calitate de pârâți în 
dosar nr. 4058/190/2006* al Jude-
cătoriei Bistrița, în proces cu Rus 
Traian Tony, având ca obiect vali-
dare contracte pentru termenul de 
judecată din data de 15.06.2017

l Se citează numita Popicska 
Maria în calitate de pârâtă în dosar 
nr. 3329/265/2015 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Jarda Maria 
şi Jarda Maxim, având ca obiect 
uzucapiune, validare contract 
vânzare-cumpărare, cu termen la 
27.06.2017

l Se citează numita Suciu Iftinia 
în calitate de pârât în dosar nr. 
1136/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Nedelea 
Niculae, cu termen la 20.06.2017

l Se citează numiții Domide 
Cozonac, Nacu Domide, Nacu 
Ostace, Nacu Ileana, Nacu Pante-
limon, Boutan Floarea, Cozonac 
Petru în calitate de pârâți în dosar 
nr. 905/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Lipan 
Cosma-Ioan ş.a., având ca obiect 
succesiune, validare antecontract şi 
întabulare, cu termen la 19.09.2017

l Se citează numiții Burduhos 
Nicolae lui Ştefan, Burduhos 
Saveta şi Burduhos Leon în calitate 
d e  p â r â ț i  î n  d o s a r  n r. 
3012/265/2014 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Burduhos 

Elena şi Burduhos Dumitru, având 
ca obiect acțiune în constatare , cu 
termen la 27.06.2017

l Se citează numitul Moldovan 
Vasile în calitate de pârât în dosar 
nr. 2046/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Beşuțiu 
Anton şi Maria, având ca obiect 
uzucapiune, întăbulare, ş.a., cu 
termen la 19.09.2017

l Se citează numitul Pop Daniel în 
calitate de pârât în dosar nr. 
2885/265/2016 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Solcan Maria, 
având ca obiect succesiune, vali-
dare contract, ş.a., cu termen la 
11.07.2017

l Dăm spre publicare dispozitivul 
încheierii de îndreptare a erorii 
materiale din sentința civilă nr. 
1433/2015 pronunțată în dosarul 
nr. 3055/265/2011 al Judecătoriei 
Năsăud: Admite cererea formulată 
de reclamant (...) dispune îndrep-
tarea erorii materiale din cuprinsul 
sentinței civile (...), în sensul că se 
va reda corect prenumele recla-
mantului Leşan Floria, respectiv 
„Floria”, în loc de „Florea”, cum 
eronat s-a indicat în cadrul hotă-
rârii. Menține celelalte dispoziții 
(...) Cu drept de recurs în termen 
de 15 zile de la comunicare (...)

l Se citează numitul Cora Pavel, 
domiciliat in Brădăţel , com. 
Horodniceni, jud. Suceava, la 
Judecatoria Chisineu-Criş pt data 
de 24.05.2017, in proces cu Boicu 
Ovidiu, dos. 1644/210/2016, obiect 
obligatia de radiere autovehicol .

l Se citează Bukor Ana cu  domi-
ciliu necunoscut, pentru a se 
prezenta la Biroul Notarial Borza 
Rodica din Arad, B-dul Vasile 
Milea, nr. 19, ap. 4, jud. Arad, 
pentru dezbaterea succesiunii 
defunctului Czank Matias, decedat 
in 28.04.2016.

l Psait Eugen-Sebastian, domici-
liat in Iasi, in calitate de reclamant, 
cheama in judecata pe Psait 
Gabriela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Iasi, in calitate de 
parata pentru data de 24.05.2017, 
ora 8:30, complet C25M, camera 
Sala 2 in dosarul nr. 1990/245/2017 
al Judecatoriei Iasi, avand ca 
obiect divort fara minori.

DIVERSE  
l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna Aprilie 2017, 
premii ce constau in vouchere a 
cate 400RON, sunt Daniela Geor-
gescu, Georgiana Hasegan, 
Mihaela Ciobanu, Elisa Simio-
nescu si Petruta Cristea.

l Avram Mioara,  avand domici-
liul in comuna Berceni, judet Ilfov, 
titular al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale si 
func t iun i  complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T11, P31/36,37, anunta 
publicul interesat   asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ–construire  ansamblu locu-
inte P+1E+M. Documentatia  
putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Obser-
vatii/comentariile si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93 ), 
de luni pana vineri, intre orele 9.00-
14.00, incepand cu data de 
10.05.2017.

l Tigmeanu Marian,  avand domi-
ciliul in comuna Berceni, judet 
Ilfov, titular al planului P.U.Z-  
construire ansamblu locuinte indi-
viduale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T21, P51/1/4, 51/1/5, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-con-
struire  ansamblu locuinte 
P+1E+M. Documentatia  putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comen-
tariile si sugestii se primesc in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93 ), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 10.05.2017.

l Neagu Victor,  avand domiciliul  
in comuna Popesti-Leordeni, judet 

Ilfov, strada Oituz, numarul 51, 
titular al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale si 
func t iun i  complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T4, P15/2/18, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ-con-
struire  ansamblu locuinte  
P+1E+M. Documentatia  putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comen-
tariile si sugestii se primesc in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93 ), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 10.05.2017.

l Rujan Elena,  avand domiciliul 
in municipiul Bucuresti, sectorul 4, 
strada Uioara, nr.7, bloc. A14, sc.B, 
etaj 3, ap.25, titular al planului 
P.U.Z.-construire ansamblu locu-
inte individuale si functiuni 
complementare P+1E+M, amena-
jare circulatii, utilitati, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T10, P29/2,3, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru 
PUZ-construire ansamblu locuinte 
P+1E+M. Documentatia  putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comen-
tariile si sugestii se primesc in scris 
la Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93 ), de luni pana 
vineri, intre orele 9.00-14.00, ince-
pand cu data de 10.05.2017.

l Munteanu Constantin Catalin,  
avand domiciliul  in municipiul 
Bucuresti, str. Sos.Oltenitei, 
sectorul 4, nr.220, bloc 8, etaj 7, 
ap .48  t i tu lar  a l  p lanulu i 
P.U.Z.-construire ansamblu locu-
inte individuale P+1E+M si func-
tiuni complementare, amenajare 
circulatii, utilitati, localitatea   
Berceni, judet Ilfov, T5, P18/8/11, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului  Favorabi l  pentru 
PUZ-construire locuinte indivi-

duale P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.11C din data de 16.08.2016. 
Observatii/comentariile si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
M a n u ,  n r. 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
10.05.2017.

l Suvorov Florica,  avand  domici-
liul  in municipiul Bucuresti, str. 
Sos.Berceni, sectorul 4, nr. 25, bloc 
38, sc. A, etaj 9, ap.26 titular al 
planului  P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii, utilitati, 
localitatea   Berceni, judet Ilfov, 
T8, P23/15, LOT.1; 2; 3; 4; 15/2/2,  
anunta publicul interesat asupra   
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului  Favorabi l  pentru 
PUZ-construire locuinte indivi-
duale P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.11C din data de 16.08.2016. 
Observatii /comentariile si sugestii 
se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe 
Manu, nr.18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 15 zile  
calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
10.05.2017.

l Zane Petre Gabriel,  avand 
domiciliul  in municipiul Bucuresti, 
str.Ion Mihalache, sectorul 1, nr.35-
37, bloc 101, sc.2, ap.28 titular al 
planului  P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii, utilitati,  
localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T36, P103/38,39,  anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului Favo-
rabil pentru PUZ-construire 
locuinte individuale P+1E+M. 
Documentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 

ANUNȚURI

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

Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare Executare Silită - 

Persoane Fizice. Nr dosar executare: 3135028/17-11-2015. Emis în: 05-05-2017. Afișat în: 06-05-

2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

facem cunoscut că în ziua de 24-05-17, ora 10:00:00, în sediul AJFP Argeș, Pitești, Bd. Republicii, nr. 

118, corp B, et. 4, cam. 3, se vor vinde la licitație, active aparținând debitorului Demetrescu Cristina 

Alina din sat Argeșelu, com. Mărăcineni, jud. Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan în 

supr. 7566 mp, situat în sat Argeșelul, com. Mărăcineni, jud. Argeș, nr. CF 82455, nr. cad. 956. Valoare 

[Ron, fără TVA]: 405.949 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile 

pentru vânzarea bunurilor respective sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

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

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

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. 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. 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. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Menționăm că bunurile sunt libere de sarcini. 

Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală. Relații suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, Pitești, Bd. 

Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 1.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 12642/2016. Nr. 301099 din 09.05.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 05, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 15.30, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 

Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Gacoramagri 

Serv SRL, licitația a III - a: Denumirea bunului mobil descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota 

TVA/ neimpozabil/ scutit *; Echipament de recoltat porumb Geringhoff MS-SC 670, an fabricație 2010, 

43.274 lei, 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până cel târziu în data de 22 Mai 2017, ora 16.30 să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, 

beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la 

Trezoreria municipiului Slobozia; 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) declarație 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 

cumpărător, după caz:… Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 

numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.
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Judetean Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.11C din data de 
16.08.2016. Observatii/comentariile 
si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu  
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 
zile  calendaristice de la publicarea 
anuntului, incepand cu data de 
10.05.2017.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit administrator judi-
ciar în dosarul 3921/30/2017 aflat 
pe rolul Tribunalului Timiș, 
privind pe debitoarea S.C. Bisu 
C o n s t r u c t  S . R . L .  C U I 
RO24279779 J35/2850/2008 îi 
anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea 
nr.85/2014 și, în consecinţă: 1. 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 

creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei S.C. Bisu 
Construct  S.R.L. este data de 
19.06.2017; 2. termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire, 
afișare și comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data 
de 10.07.2017; 3. termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al crean-
țelor va fi data 02.08.2017; 4. prima 
ședinţă a adunării creditorilor va 
avea loc în data de 13.07.2017, ora 
12.00, la adresa Private Liquida-
tion Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor.

l Anunț de participare la sesiunea 
de selecție a proiectelor care vor 
beneficia de finanțare de la bugetul 
Județului Gorj pe anul 2017, 
pentru activități nonprofit de 
interes general din domeniile: 
sport și cultură, în condițiile prevă-
zute de Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursa-

bile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările și 
completările ulterioare. U.A.T. - 
Județul Gorj - persoană juridică 
de drept public, cu sediul în Muni-
cipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, 
nr. 2-4, Județul Gorj, telefon: 
0253/214006, fax: 0253/212023, 
e-mail: consjud@cjgorj.ro, cod 
fiscal 4956057, Cont IBAN 
RO61TREZ24A6750005911 00X, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Târgu-Jiu, reprezentat prin 
Cosmin-Mihai Popescu - Preșe-
dinte, în baza prevederilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, face cunoscută intenția de a 
atribui contracte de finanțare 
nerambursabilă pentru anul de 
execuție financiară 2017. Astfel, în 
perioada 06 – 30 iunie 2017, 

U.A.T. - Județul Gorj lansează 
sesiunea de selecție a proiectelor 
care vor beneficia de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul 
Județului Gorj pe anul 2017, în 
baza Legii nr. 350/2005. Pe plan 
județean, acordarea de finanțări 
nerambursabile din  fondurile 
bugetului Județului Gorj este 
reglementată de Documentația 
pentru elaborarea și prezentarea 
propunerilor de proiecte privind 
acordarea de finanțări nerambur-
sabile din fondurile bugetului 
Județului Gorj, alocate pentru 
activități nonprofit de interes jude-
țean pentru anul 2017, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Jude-
țean Gorj nr. 66 din 28.04.2017. 
Documentația pentru elaborarea și 
prezentarea propunerilor de 
proiecte privind acordarea de 
finanțări nerambursabile din 
fondurile bugetului Județului 
Gorj, alocate pentru activități 

nonprofit de interes județean 
pentru anul 2017, poate fi consul-
tată pe site-ul autorității finanța-
toare la secțiunea http://www.
cjgorj.ro/Activitati/Finantari-ne-
rambursabile-O-N-G.aspx. Solici-
tanții pot fi persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop patri-
monial, asociații ori fundații 
constituite potrivit legii sau culte 
religioase recunoscute conform 
legii, care activează în folosul 
comunității Județului Gorj și 
propun desfășurarea unor acțiuni 
sau programe care să contribuie la 
interesul public local al Județului 
Gorj, în domeniile specificate în 
Programul Anual al finanțărilor 
nerambursabile aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean 
Gorj nr. 66 din 28.04.2017. Bugetul 
alocat în anul 2017 pentru finan-
țarea activităților nonprofit de 
interes general din domeniile: 
sport și cultură este de 250.000 lei, 

din care: domeniul cultură - 
125.000 lei și domeniul sport 
-125.000 lei. Valoarea finanțării 
nerambursabile solicitate/proiect 
se va încadra între 10.000 lei și 
50.000 de lei. Durata de imple-
mentarea a proiectelor se va 
încadra în intervalul de timp 
cuprins între 1 august și 30 noiem-
brie 2017. Cererile de finanțare, 
întocmite conform modelului 
prevăzut în Documentația pentru 
elaborarea și prezentarea propune-
rilor de proiecte privind acordarea 
de finanțări nerambursabile din 
fondurile bugetului Județului 
Gorj, alocate pentru activități 
nonprofit de interes județean 
pentru anul 2017, se vor depune 
la Registratura Consiliului Jude-
țean Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, 
Municipiul Târgu Jiu, Județul 
Gorj. Termenul limită de depunere 
a proiectelor pentru care se solicită 
finanțare nerambursabilă de la 

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 15691. Nr. 301095 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, Luna 05, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că în 

ziua de 24 Mai 2017, ora 09.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, loc. 

Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Stere și Asociații SRL, licitația 1. Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul): 1. Autoturism Dacia Logan SDJK berlină, alb, diesel, 1461 cmc, 166000 km, an 2010, 

funcțional. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 10.101 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. 

* Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data 

de 22 Mai 2017, ora 16.30, să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; 

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) declarație 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 cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare, va puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. 

Data afișării: 10.05.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 15691. Nr. 301098 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor 

mobile. Anul 2017, Luna 05, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că în 

ziua de 24 Mai 2017, ora 11.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, loc. 

Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Lucsuner Com SRL, licitația 1. Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Basculantă Volvo FL618, 5480 cmc, Su = 8050 kg, 

an 1998, funcțională, 40.503 lei; 2. Microbuz Renault Master, 2464 cmc, 16 locuri, an 2008, funcțional, 

29.378 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

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 cel târziu în data de 22 Mai 2017, ora 16.30, să prezinte: 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 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; 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) declarație 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 cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, va puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.

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 și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna mai, anul 2017, ora 10.00, în 

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

a debitorului SC Transport Inter SRL, licitația a II-a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: 1. 

Semiremorcă Schmitz S01, serie șasiu WSMS6980000750550, nr. înmatriculare GR 04 JRE, nr. 

omologare D1SC130011J8700, nr. de axe - 3, masă maxim autorizată - 39000. Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de evaluare sau de pornire al 

licitației, exclusiv TVA: 5912 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. Total: 5912 lei. *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm 

pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 

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

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

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

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

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

național sau altele asemenea, respectiv: -. 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 anexa 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 se va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu doamna Valeria 

Stoica.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11580. Nr. 301100 din 09.05.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, luna 05, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 

(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

vă face cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Amy Prest SRL, licitația a IV - 

a: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *; Clădire “Cazan țuică” în S = 101 mp, fundație beton, zidărie portantă cărămidă, 

uzură avansată, racordat electricitate și teren aferent în S = 101 mp, situate în intravilanul localității 

Sudiți, tarla 41, parcela 1908/1, 27.448 lei, scutit. Imobilele nu sunt grevate de drepturi reale și 

privilegii. Imobilele sunt înscrise în cartea funciară, dar debitorul nu și-a intabulat dreptul de 

proprietate. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt 

cele în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,                

cu modificările și 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 prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu 

în data de 22 Mai 2017, ora 16.30 să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria 

municipiului Slobozia; 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) declarație 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 

cumpărător, după caz:… Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 

numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.
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bugetul Județului Gorj, este 30 
iunie 2017, ora 12:00. Perioada de 
selecție și evaluare a proiectelor 
este 3 – 28 iulie 2017. Potrivit 
prevederilor art. 16, alin.(1) și (2), 
din Lega nr. 350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, anunțul 
de participare a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a VI-a,  nr.  85 din 
8.05.2017. Informații suplimen-
tare cu privire la procedura de 
selecție a proiectelor pot fi obți-
nute la sediul Consiliului Jude-
țean Gorj, Str. Victoriei, nr. 2-4, 
Municipiul Târgu Jiu, Județul 
Gorj, tel. 0253214006, fax. 
0253212023, e-mail: consjud@
cjgorj.ro. 

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Administratorul 
unic al S.C. Macomb S.A., înma-
triculată la O.R.C. sub nr. 
J40/345/1991, CUI 1568174, cu 
sediul în București, str. Pictor 
Stahi nr. 9, parter, corp principal, 
cam. 5, sector 1, în temeiul Actului 
constitutiv al societăţii, reactua-
lizat și al prevederilor art. 117 din 
Legea nr. 31/1990 republicată, 
convoaca Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 12 iunie a.c. orele 11.00, 
care va avea loc la sediul societăţii 
din București, str. Pictor Stahi nr. 
9, parter, corp principal, cam. 5, 
sector 1. La această adunare gene-
rală ordinară a acţionarilor sunt 
invitaţi să participe acţionarii 
aflaţi în evidenţă la S.C. Depozi-
tarul Central S.A. la sfârșitul zilei 

de 05 iunie a.c. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Prezentarea, spre 
dezbatere, a Raportului de 
gestiune al administratorului unic, 
pentru exerciţiul financiar 2016. 2. 
Prezentarea, spre dezbatere și 
aprobare, a Raportului comisiei de 
cenzori, privind Bilanţul Contabil, 
Contul de profit și pierdere, 
Notele explicative la 31.12.2016. 3. 
Prezentarea, spre dezbatere și 
aprobare, a Situaţiilor Financiare 
Anuale Simplificate, respectiv 
Bilanţul Contabil, Contul de profit 
și pierdere, Notele Explicative la 
31.12.2016. 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorului unic 
pentru exerciţiul financiar 2016. 5. 
Prezentarea, spre dezbatere și 
aprobare, a BVC pentru 2017. 6. 
Aprobarea datei de 27 iunie a.c., 
ca dată de înregistrare, conf. art. 
238 din Legea nr. 297/2004. În 

situaţia în care adunarea generala 
ordinară a acţionarilor nu vor 
putea delibera în mod valid, din 
lipsă de cvorum, o a doua adunare 
generală ordinară a acţionarilor se 
va desfășura pe data de 13 iunie 
a.c. la aceeași oră, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi.bDupă 
publicarea convocării, acţionarii 
reprezentând individual sau 
împreună, cel putin 5% din capi-
talul social, are/ au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare adunării generale 
respective; b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 
15 zile de la data publicării convo-
cării, pentru punctele incluse sau 

propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
respective. Aceste drepturi pot fi 
exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat). 
Acţionarii își pot exercita dreptul 
prevăzut la alineatul precedent, 
lit. a) în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, 
iar dreptul prevăzut la lit. b) a 
aceluiași alineat, cel târziu cu o zi 
înainte de data adunării generale. 
Acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe 
la adunarea ordinară, vor putea 
mandata, în conformitate cu art. 
125 din Legea 31/1990 republi-
cată, printr-o procură specială, o 
terţă persoană care să participe și 
să voteze în numele lor și pentru 
ei, în condiţiile legii. Procurile 
speciale pot fi ridicate de la locul 
de desfășurare a adunărilor gene-

rale, începând cu data convo-
cării, între orele 10.00 –11.00 și 
vor fi depuse spre înregistrare, 
până pe data de 7 iunie a.c. între 
orele 10.00– 11.00, reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat 
ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în 
original. Acţionarii au dreptul să 
formuleze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, dupa ce acţio-
narii vor fi identificaţi sau dacă 
buna desfășurare și pregătire a 
adunării generale precum și 
protejarea confidenţialităţii și 
intereselor comerciale ale socie-
tăţii, permit acest lucru. Docu-
mentele privind problemele 
incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare pot fi 
consultate la sediul societăţii, 
începând cu data convocării.

ANUNȚURI

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 12915/2016. Nr. 301094 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 05, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face 

cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC PLG Construct SRL, licitația a 3-a. Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul): 1. Stație semiautomatizată de preparat betoane, capacitate producție 45 mc/h, 

putere 60 kw, an fabr. 2016. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 65.000 lei. Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *: 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 22 Mai 2017, ora 16.30, să prezinte: 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 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; 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) declarație 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 cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, va puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 

20057. Dosar de executare nr. 9430/2016. Nr. 301092 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna 05, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face 

cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Nistor Sem SRL, licitația a 3-a. Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Grapă cu discuri purtată 1120/25-23 

MA/AG, an fabr. 2007, 4.938 lei; 2. Mașină de împrăștiat îngrășăminte Mert-San Super FS1000, an 

2005, 2.469 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

adăugată 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 cel târziu în data de 22 Mai 2017, ora 16.30, să prezinte: 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 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria mun. Slobozia; 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) declarație 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 cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, va puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13773. Nr. 301097 din 09.05.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 05, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 

(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

vă face cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Alt Bar 2012 SRL, licitația I - a: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 

*; 1. TV LCD Samsung 40D503, an 2012, funcțional, 649 lei, 19%; 2. TV LED Philips 40PFL5507K, 

FHD, 3D, an 2012, funcțional, 1.087 lei, 19%; 3. TV LED Philips 46PFL3108, an 2014, funcțional, 1.071 

lei, 19%; 4. Aer condiționat Samsung AQ12TSBNCEE, an 2012, defect, 333 lei, 19%; 5. Frigider 

Indesit TFAA10, 111L, an 2012, funcțional, 293 lei, 19%; 6. Sistem home - cinema Sony DAV-TZ140, 

an 2012, funcțional, 296 lei, 19%; 7. Dulap lemn cu 2 polițe, an 2012, funcțional, 50 lei, 19%; 8. 

Ansamblu decorativ corp metalic, an 2012, funcțional, 195 lei, 19%; 9. Măsuțe cafea Lack NN, 90x55, 

6 bucăți, an 2012, funcționale, 180 lei, 19%; 10. Rulouri mobile cu închideri policristal terasă, an 2015, 

funcționale, 4.734 lei, 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până cel târziu în data de 22 Mai 2017, ora 16.30 să prezinte: 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 

RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, 

CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; 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) declarație 

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 cumpărător, după caz:… Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 

10.05.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 934CF/2017. Nr. 330041 din 05.05.2017. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 05 Mai 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că, în ziua de 29 Mai 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, loc. Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 402, jud. Ialomița, se vor vinde prin 

licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ciochinaru Constantin I.I., cu 

sediul în localitatea Păltinișu, comuna Perieți, jud. Ialomița, CUI 20638764: Denumirea bunului imobil, 

descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Preț de evaluare, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 

1. Teren intravilan în suprafață de 4.000 mp, categorie folosință curți - construcții, situate în localitatea 

Păltinișu, având nr. cadastral 351/1, înscris în Cartea Funciară nr. 275/N a UAT Perieti, jud. Ialomița, 

85.500 lei, 19%; 2. Seră de legume în suprafață de 2.150,5 mp împreună cu anexele: puț forat de 

adâncime medie, gard de împrejmuire, structură de stocare rumeguș, șopron și bazin de retenție      

ape pluviale, situate în localitatea Păltinișu, jud. Ialomița, 518.700 lei, 19%. Licitația se află la           

primul termen (Cu prețul din raportul de evaluare). * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată      

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.           

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 26                 

Mai 2017, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de                    

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 20638764, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar 

restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, 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, 

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 

participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel 

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

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

sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 197. Data afișării: 05.05.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 6381/2017. Nr. 301093 din 09.05.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 05, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 14.30, la sediul Administrației Județene      

a Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 

Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei A.J.C.O.C.T.C. 

“Bărăganu” - Ialomița, licitația a doua: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 

drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, 

exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Tocătoare resturi vegetale UBALDI PLV-L160, an 

2010, funcțională, 11.850 lei, neimpozabil; 2. Cisternă vidanjă T-527 PN 40/2, an 2010, funcțională, 

21.375 lei, neimpozabil; 3. Cisternă vidanjă T-527 PN 50, an 2010, funcțională, 19.425 lei, neimpo-

zabil. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data 

de 22 Mai 2017, ora 16.30 să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului 

Slobozia; 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) declarație 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 

cumpărător, după caz:… Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 

numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022 / 2015. Nr. 301091 din 09.05.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 05, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 13.30, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 

Ialomița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Hamei Exim 

SRL, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota 

TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Membrană anticondens Bilka/ Kooper, 2973 role x 75 mp, 151.623 lei, 

19%; 2. Șuruburi autofiletante, diverse tipuri și dimensiuni, 3.938 cutii, 50.210 lei, 19%; 3. Trolere 

defecte, diverse tipuri și dimensiuni, 127 buc., 1.815 lei, 19%; 4. Plasă îmbinare - fibră de sticlă, 2.790 

role, 55.138 lei, 19%; 5. Panouri sandwich pentru construcții, de diferite dimensiuni, 150 buc., 33.565 

lei, 19%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 prezintela termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data 

de 22 Mai 2017, ora 16.30 să prezinte: 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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului 

Slobozia; 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) declarație 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 

cumpărător, după caz:… Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 

numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 10.05.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 16573. Nr. 301096 din 09.05.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 05, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 

(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

vă face cunoscut că în ziua de 24 Mai 2017, ora 09.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor 

vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei Asociația STAI - Șanse Pentru 

Tineri Antreprenori Independenți, licitația I - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 

indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al 

licitației, exclusiv TVA (lei), Cota  TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Compresor aer cu piston Nuair 

FC2/24, an 2010, funcțional, 381 lei, neimpozabil; 2. Presă plană SHP - 15LP2, an 2010, funcțională, 

1.309 lei, neimpozabil; 3. Presă insigne, an 2010, funcțională, 416 lei, neimpozabil; 4. Presă ECH - 

400, 2.281 lei, neimpozabil; 5. Imprimantă Epson L1800, 1.287 lei, neimpozabil; 6. Rezistență 8 

bucăți, 736 lei, neimpozabil; 7. Mese lucru Forma Ideale 4 bucăți, 416 lei, neimpozabil; 8. Scaune 

lucru 9 bucăți, 261 lei, neimpozabil; 9. Role sublimare 33 x 34, 332 bucăți, 29.772 lei, neimpozabil; 

10. Role sublimare 43 x 34, 348 bucăți, 38.883 lei, neimpozabil; 11. Cerneală sublimare, 170 bucăți, 

8.893 lei, neimpozabil; 12. Căni, 76 bucăți, 361 lei, neimpozabil; 13. Lenjerie 1,5 x 2,15m, 50 bucăți, 

3.833 lei, neimpozabil; 14. Lenjerie 2 x 2,15m, 19 bucăți, 1.547 lei, neimpozabil; 15. Lenjerie 2,15 x 

2,30m, 26 bucăți, 2.293 lei, neimpozabil; 16. Cutii lemn cu placă ceramică, 44 bucăți, 1.194 lei, 

neimpozabil; 17. Sacoșă sublimare 74 bucăți, 401 lei, neimpozabil; 18. Puzzle magnetic A5, 60 bucăți, 

376 lei, neimpozabil; 19. Puzzle magnetic mijlociu, 20 bucăți, 299 lei, neimpozabil; 18. Puzzle 

magnetic A4 15 bucăți, 122 lei, neimpozabil; 18. Puzzle normal A4, 40 bucăți, 326 lei, neimpozabil; 

22. Puzzle normal A3, 100 bucăți, 1.221 lei, neimpozabil; 23. Hârtie sublimare A4, 420 bucăți, 31.041 

lei, neimpozabil; 24. Hârtie sublimare A3, 75 bucăți, 9.068 lei, neimpozabil; 25. Spray  sublimare, 34 

bucăți, 3.133 lei, neimpozabil; 26. Casete de lemn decorate 100 bucăți, 1.573 lei, neimpozabil; 27. 

Lumânări parfumate decorate, 100 bucăți, 786 lei, neimpozabil. * Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată 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 prezintela termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până cel târziu în data de 22 Mai 2017, ora 16.30 să prezinte: 

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 RO19TREZ3915067XXX005404, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Ploiesti, CIF 29511925, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia; 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) declarație 

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 cumpărător, după caz:… Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 

10.05.2017.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, 
organizează licitaţie publică 
deschisă, în data de 17.05.2017, 
orele 10.00 pentru concesionare 
teren construire locuinţe tineri şi 
specialişti în T72, T74 şi T75, loca-
litatea Corneşti (72 loturi). Preţul 
minim de pornire al licitaţiei 
publice deschise este de 0,42 Lei/ 
mp /an –T74; 0,45 Lei/ mp/ an –
T72; 0,44 Lei/ mp/ an –T75. Caietul 
de sarcini poate fi obţinut de la 

Biroul Achiziţii Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 Lei. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
16.05.2017, orele 16.00.

l S.C. Plaiul Concom Impex SRL, 
prin lichidator anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunului 
imobil aflat in patrimoniul debi-
toarei, respectiv terenul intravilan 
in suprafata de 9.996 mp situat in 
loc Secaria, Tarla 31, parcela F356, 

jud. Prahova, la pretul de 12.045 lei 
(pret nepurtator de TVA). Terenul 
este incris in cartea funciara. 
Conform regulamentului de parti-
cipare la licitatie, pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50% din 
pretul stabilit in raportul de 
evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 08.08.2014. Licita-
tiile vor avea loc in data de: 
12.05.2017, 17.05.2017, 19.05.2017, 
24.05.2017, 26.05.2017, 31.05.2017, 
07.06.2017, 09.06.2017, 14.06.2017 
si 16.06.2017 orele 14.00 la sediul 

lichidatorului din Ploiesti, strada 
Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab 
7B. Conditii de participare si relatii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l Directia  Silvica  Vâlcea, organi-
zeaza în data de 29.05.2017, ora 
10,00 licitatie publica inchisa sau 
negocieri, pentru cesionarea drep-
tului de recoltare în anul 2017 a 
ciupercilor comestibile din flora 
spontană în urmatoarea sortimen-
tatie: Boletus edulis (hribi) – 10 to; 
Cantharellus cibarius (galbiori) – 
10 to. Pretul minim de pornire la 
licitatie/negociere  - 0,15 Euro/Kg, 
fara TVA. Pot participa agenţi 
economici care nu au datorii finan-
ciare faţă de Directia Silvica Valcea 
sau alte direcţii silvice ale Regiei 
Nationale a Padurilor – Romsilva. 
Cererea de participare, impreuna 
cu oferta,  se va depune la sediul 
Directiei Silvice Vâlcea pana in 
data de 29.05.2017, orele 09,30, 
însotita de: - Statutul societatii; - 
Certificatul de inregistrare la R.C.; 
- Codul fiscal; - Codul IBAN 
(contul bancar);- Delegatie de 
imputernicire,pentru cel ce repre-
zinta societatea; - Dovada achitarii 
garantiei. Caietul de sarcini poate 
fi consultat pe www.valcea.rosilva.
ro, rubrica anunturi-   achizitii/
vanzari publice.          

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact: Comuna Săcălăşeni, sat 
Săcălăşeni, strada Unirii, nr.87, 
județul  Maramureş ,  țara : 
România, CIF: 3627390, cod 
poştal: 437280, tel. 0262.289.333, 
fax:  0362.780.129,  e-mail : 
primaria_sacalaseni@yahoo.com, 
www.sacalaseni.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionare teren în 
suprafaţă de 11.000mp, aparţi-
nând domeniului public al 
Comunei Săcălăşeni, identificat 
din CF 50365, amplasat în sat 
Coruia, judeţul Maramureş, în 

vederea realizării investiției 
„Centru medical de îngrijire spita-
licească -fiziotereapie şi recupe-
rare”. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Ofer-
tanţii vor prezenta documentele de 
calificare şi oferta financiară 
conform Documentaţiei de atri-
buire. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: de la sediul Comunei 
Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Maramureş. 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul administrare 
patrimoniu şi gestionare proiecte 
locale din cadrul Biroului Finan-
ciar Contabilitate şi Execuţie 
Bugetară al Comunei Săcălăşeni, 
zilnic, între orele 8.00-13.00. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar: 
Gratuit. 3.4. Data limită pentru 
s o l i c i t a r ea  c la r i f i că r i l o r : 
06.06.2017, ora 13.00, persoană de 
contact, doamna Dorca Lorena. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi întocmite conform 
Documentaţiei de atribuire. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 08.06.2017, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Comunei Săcălă-
şeni, sat Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureş. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original şi un exemplar 
în copie. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 09.06.2017, 
ora 10.00, sediul Comunei Săcălă-
şeni, sat Săcălăşeni, strada Unirii, 
nr. 87, județul Maramureş. 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: Tribunalul Județean 
Maramureş, B-dul Republicii, nr. 
2A, Municipiul Baia Mare, în 
termen de 10 zile calendaristice de 

la data comunicării rezultatului 
licitației, cu condiția obligatorie de 
notificare în acest termen a 
Comunei Săcălăşeni. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.05.2017.

PIERDERI  
l Pierdut parafă, format dreptun-
ghiular, aparţinând Dr. Ciortan 
Ionica, Medic Primar MG, Doctor 
în ştiinţe medicale, cod 439284. Se 
declară nulă din data de 
20.03.2017.

l Pierdut certificat constatator nr. 
5447 din 31.01.2014 pentru activi-
tati desfăşurate în afara sediului 
social/profesional pentru societatea 
Electroserv Tirnava Exim SRL, 
CUI 5093752, J26/3155/1992, le 
declar nule.

l Pierdut Contract construire 
nr.1050/7/1982, pe numele Seri 
Ionel si Seri Marioara. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal duplicat 
din 07.10.1967, pe numele Taranu 
Octavian Mihai. Declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
01.02.1983, pe numele Dan Angela 
si Dan Costica. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
12.101970 pe numele Chirita 
Tudor si Chirita Maria. Il declar 
nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament, pe numele 
Lucaciu SIlviu Dan si Lucaciu 
Violeta. O declar nula.

l Declar pierdute (nule) contract 
de vânzare –cumpărare nr. 18671 
V/1991, proces verbal de predare- 
p r i m i r e  a  l o c u i n ţ e i  n r. 
12671/26.02.1992 emise de 
I.C.R.A.L. Vitan Sector 3 pe 
numele Omir Lucreţia.

l Declar pierdut paşaport emis în 
anul 1997 de Direcţia Generală 
Paşapoarte pe numele Ene Vasile. 
Îl declar nul.


