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OFERTE SERVICIU

Angajăm ajutor bucătar în 
București, Sector 3. Nu este 
necesară experiență. Detalii la 
tel. 0722.988.918.

Angajăm personal pentru 
depozite din Anglia, Irlanda și 
Germania. Se plăteste doar 
t r a n s p o r t u l !  C o n t a c t : 
0748.702.150, ysiiea.ro@gmail.
com.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca –Norvegia. Condiții 
de muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +4528351103, 
+452341883. E-mail:  job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk

l Angajam personal calificat 
sau necalificat in meseria de 
electrician sau mecanic in Zona 
Militari- Bucuresti. Cerinte: 
minim 10 clase. 021.434.87.83 
(sunati intre 10:00- 16:00).

l Institutul Naţional de Geron-
tologie și Geriatrie „Ana Aslan”, 
cu sediul în București, str. 
Căldărușani, nr. 9, sector 1, 
București, cod fiscal: 4283333, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, anunță 
modificarea datei de susținere a 
interviului pentru concursul 
o r g a n i z a t  î n  p e r i o a d a 
28.09.2017-06.10.2017. Pentru 
posturile de inginer specialist 
IA, economist I, muncitor cali-
ficat III telefonist, muncitor 
necalificat, interviul se va desfă-
șura în data de 10.10.2017, ora 
10.00, la sediul din strada 
Căldărușani, nr. 9, Sector 1.

l Primăria Comunei Podari 
organizează, la sediul din strada 
Dunării, numărul 67, comuna 
Podari, judeţul Dolj, concurs de 
recrutare pentru ocuparea a 
două posturi contractuale de 
execuţie vacante: manager 
proiect și guard (femeie de 
serviciu), din cadrul Comparti-
mentului :  Implementare 
proiecte finanțate din fonduri 
externe nerambursabile. Prima 
etapă în data de 24.10.2017, ora 
10.00, proba scrisă; a doua etapă 
în data de 30.10.2017, ora 10.00, 
proba de interviu. Pentru a 
putea participa la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ, următoarele 
condiţii: 1.Condiţii generale 
pentru ambele posturi: Conform 
art.3 din HG nr.286/2011, cu 
modificările si completările ulte-
rioare. 2. Condiţiile specifice de 
participarte la concurs: a) 
Pentru  postul contractual  
vacant:  manager proiect 

(inspector de specialitate) din 
cadrul  Compartimentului: 
Implementare proiecte finanțate 
din fonduri externe nerambur-
sabile, -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lunga durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, -certificat de absolvire cu 
s p e c i a l i z a r e a  M a n a g e r 
proiect cod COR: 242101, fina-
lizat cu certificat de absolvire, 
minim 9 ani vechime în speciali-
tatea studiilor, minim 5 ani 
experiență în implementare de 
proiecte sociale, în postul de 
manager/coordonator proiect. b)
Pentru  postul contractual 
vacant:  guard (femeiede 
serviciu), din cadrul  Comparti-
mentului :  Implementare 
proiecte finanțate din fonduri 
externe nerambursabile, studii 
medii gimnaziale, nu necesită 
vechime. Dosarele de înscriere 
se vor depune până la data de 
16.10.2017, ora 13.00, la sediul 
Primăriei comunei Podari din 
str.Dunării, nr.67, com.Podari, 
judeţ Dolj și trebuie să cuprindă 
obligatoriu documentele prevă-
z u t e  d e  a r t . 6  d i n  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Infor-
mații suplimentare aferente 
concursului, tematica, biblio-
grafia se afișează la sediul insti-
tuției si pe site-ul www.podari.
ro, sau se pot obține la telefon: 
0251.339.155-s ecretariatul 
comisiei de concurs.

l Primăria Mischii, cu sediul 
în localitatea Mischii, str.
Eroilor, nr.5, judeţul Dolj, orga-
n i zează  concurs  pent ru 
ocuparea funcţiei publice 
temporar vacante de: Inspector 
asistent, 1 post, compartiment 
situaţii de urgenţă, conform 
Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
consolidată 2009. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 12 octombrie 
2017, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 17 octombrie 2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -1 studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată în specialitatea 
juridic sau știinţe administra-
tive; -vechimea necesară exerci-
tări i  funcţie i  publ ice  de 
execuţie: 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 8 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Mischii. Relaţii suplimentare la 
sediul:  Primăria Mischii , 
persoană de contact: Dumi-
trescu Gabriela,  telefon: 

0 7 5 8 . 8 3 3 . 0 0 6 ,  f a x : 
0251.450.194, e-mail: mischii@
cjdolj.ro

l Primăria Cărbunești, cu 
sediul în localitatea Cărbunești, 
nr.170, judeţul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de: 
-Şofer, 1 post de șofer, pentru 
microbuzul școlar, 16+1 locuri 
(transpost preșcolari și elevi), 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
actualizată. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.10.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
24.10.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Studii: 
generale sau medii; -Vechime: 
are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; -Posedă 
permis de conducere categoria 
„D”, „B”, „C”, „E”; -Posedă 
atestat pentru trasportul rutier 
de persoane, eliberat de ARR; 
-Posedă cunoștinţe temeinice de 
legislaţie rutieră; -Aviz psiho-
logic; -Posedă cunoștinţă de 
mecanică auto. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Cărbunești. Relații supli-
mentare la sediul: Primăria 
Cărbuneșt i ,  persoană de 
contact: Dinu Mariana, telefon: 
0244.299.119. 

l Comuna Gavojdia, cu sediul 
în localitatea Gavojdia, nr.295, 
judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Referent II (ghid de turism): 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011, cu contract de 
muncă pe perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
24.10.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.10.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea turism: 
minim 2 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv până la 
data de 16.10.2017, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
Gavojdia, din Gavojdia, nr.295, 
judeţul Timiș. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Gavojdia, din Gavojdia, nr.295, 
judeţul Timiș, persoană de 
contact: Moica Lenuţa, telefon/
fax: 0256.335.921, e-mail: 
primgav@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic Agroindus-
trial „Tamási Áron”, cu sediul în 
localitatea Borș, nr.197/A, 
judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-îngrijitor I G: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 24 octombrie 
2017, ora 9.00; -Proba interviu 
în data de 24 octombrie 2017, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -experi-
ență în domeniu: minim 1 an; 
-se solicită cunoașterea limbii 
maghiare. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, până în data de 
16 octombrie 2017, la sediul 
Liceului Tehnologic Agroindus-
trial „Tamási Áron”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul 
Tehnologic Agroindustrial 
„Tamási Áron”, persoană de 
contact: Forgács-Popp Noemi, 
telefon: 0259.316.160, fax: 
0259.316.160, e-mail: licteh.
bors@gmail.com.

l Municipiul Sighetu Marma-
ţiei, cu sediul în Sighetu Marma-
ţiei, str.Bogdan Vodă, nr.14, 
județul Maramureș, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de președinte la Clubul 
Sportiv al Municipiului Sighetu 
Marmației. Concursul se desfă-
șoară cu respectarea prevede-
rilor HG nr.286/2011 și ale HCL 
nr.54/2013. 1 (unu) post de 
conducere: președinte la Clubul 
Sportiv Sighetu Marmației. 
Data desfășurării concursului: 
-proba scrisă în data de 
24.10.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 27.10.2017, 
ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: Generale: prevăzute în HG 
nr.286/2011 (*actualizată*); 
-Specifice: -studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de 
licenţă; specialitățile: economic, 
juridic, educaţie fizică și sport; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 2 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul 
instituţiei, camera 6, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a. Relaţii suplimentare la 
nr.de telefon: 0262.311.001, inte-
rior: 138. 

l Primăria Comunei Andreiașu 
de Jos, judeţul Vrancea, organi-
zează la sediul său din comuna 
Andreiașu de Jos, judeţul 
Vrancea, în ziua de 17.10.2017, 
ora 10.00 (proba scrisă) și ora 
14.00 (interviul), concurs pentru 

ocuparea următoarei funcţii 
contractuale de execuție 
temporar vacante de: -Asistent 
medical comunitar, în cadrul 
Compartimentului Sănătate- 1 
post. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs pentru postul de asis-
tent medical comunitar, în 
cadrul Compartimentului Sănă-
tate: -Studii postliceale absolvite 
cu diplomă: școală postliceală 
sanitară absolvită cu diplomă/
certificat de competenţe profesi-
onale; -Membru al Ordinului 
Asistenţilor Medicali Genera-
liști, Moașelor și Asistenţilor 
M e d i c a l i  d i n  R o m â n i a ; 
-Vechime în muncă: nu necesită. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune la sediul institu-
ţiei în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicare. Condiţiile 
de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul 
Primăriei Andreiașu de Jos, 
județul Vrancea. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0374.054.984.

l Primăria Comunei Hîrtiești, 
judeţul Argeș, cu sediul în 
comuna Hîrtiești, sat Hîrtiești, 
organizează la sediu, concurs de 
recrutare pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de 
guard, încadrat în structura 
organizatorică a instituției în 
cadrul compartimentului Admi-
nistrativ. Condiții generale: a) 
are cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; 
b) cunoaste limba română, scris 
și vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementata de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină 
de exercițiu; e) are o stare de 
sănătate corespunzatoare 
postului pentru care candi-
dează, atestata pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f) indepli-
nește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanitătii, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legatură cu servi-
ciul, care impiedică infăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârșite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiții specifice: - 
minim studii generale; - vechime 

in munca 10 ani; - disponibili-
tate la program prelungit și 
domiciliul cât mai aproape de 
Comuna Hîrtiești, județul 
Argeș; Pentru înscrierea la 
concurs candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente 
prevăzute de art.6 din H.G. 
286/2011: a) cerere de înscriere 
la concurs adresată conducăto-
rului autorității sau instituției 
publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, dupa caz;  c)
copiile documentelor care sa 
ateste nivelul studiilor si ale 
altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, copiile docu-
mentelor care atesta indepli-
nirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, 
conforma cu originalul, sau, 
dupa caz, o adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca, in 
meserie si/sau in specialitatea 
studiiloc) copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și 
ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, precum 
și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice; d) carnetul de muncă 
sau, dupa caz, adeverintele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar sau o declaratie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; f) 
adeverinta medicala care sa 
ateste starea de sanatate cores-
punzatoare eliberata cu cel mult 
6 luni anterior derularii concur-
sului de catre medicul de 
familie al candidatului sau de 
catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; h) alte 
documente relevante pentru 
completarea dosarului(daca 
este cazul); h)alte documente 
relevante pentru desfasurarea 
concursu lu i .Dosare le  de 
înscriere se depun până la data 
de 20.10.2017, ora 16:00,  la 
registratura  Primariei Comunei 
Hîrtiești. Informații suplimen-
tare la tel. 0248297050. Proba 
practică va avea loc în data de 
25.10.2017, ora 10:00. Interviul 
va  avea  loc  în  data  de 
27.10.2017 ora 10:00.

DISPARIȚII  
l Dosar nr. 10205/1748/2017, 
Judecătoria Cornetu, Zincă 
Nicolae anunţ deschiderea 
procedurii de declarare a morţii 
numitului Zincă Tudor, născut 
la 04.09.1947, în localitatea 
Berceni, judeţul Ilfov. Orice 
persoană care cunoaște date 
despre persoana în cauză este 
rugată să le comunice.
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CITAȚII  

l Dandidran SRL este citată în 
calitate de pârâtă, la Judecătoria 
Cluj-Napoca,  la  data de 
09.10.2017, în dosarul nr. 
24340/211/2016, având ca obiect 
pretenţii şi reclamant Vitalia 
Servicii pentru Mediu.

l Se citează Tranca Marius 
Dorin la Tribunalul Ilfov în data 
de 11.12.2017, completul 
R2-CC, ora 9.00 în Dosar nr. 
2570/94/2013 ca intimat în 
proces cu Oras Voluntari, 
contestator -lamurire dispozitiv.

l Numita Cojocaru Felicia 
Lavinia, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Cornet, 
comuna Vaideeni, județul 
Vâlcea, este citată la Judecătoria 
Horezu, în data de 30 octombrie 
2017, ora 9.00, în calitate de 
pârâtă, în dosarul civil nr. 
295/241/2017, în proces având 
ca obiect pensie întreținere şi 
schimbare locuință minoră, 
reclamant fiind Mihai Mitică, 
din comuna Vaideeni, sat 
Vaideeni, județul Vâlcea.

l Judecătoria Ineu. Dosar nr. 
985/246/2017. Pârâtul Jurca 
Pavel cu domiciliul necunoscut 
este citat la această instanţă 
pentru termenul din 26  octom-
brie 2017, orele 9,00 în proces de 
uzucapiune cu Cismaş  Rozalia. 
În caz de neprezentare se judecă 
în lipsă.

l Numita Năstăsachi Marinela 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Răducăneni se citează la 
Judecătoria Târgu Mureş, 
pentru ziua de 02 noiembrie 
2017, sala 81, complet C.13 
-civil, ora 08.30, în calitate de 
pârâtă, în proces cu reclamantul 
Băldean Traian Ovidiu, cu 
domiciliu procesual ales, în 
dosar nr. 3991/320/2017 al Jude-
cătoriei Târgu Mureş, pentru 
exercitarea autorității părinteşti.

l Covaci Iuliu şi soția Covaci 
Adela sunt citați pe data de 
09.11.2017, la Tribunalul Cluj, în 
dosar nr. 4306/328/2013, în cali-
tate de pârâți.

l Reclamanta Urlăţeanu Jeni 
chem în judecată pe pârâtul 
Urlăţeanu Nicola Robertino, în 
dosarul 2989/215/2016, în data 
de 10.10.2017, ora 8.30, la Jude-
cătoria Craiova.

DIVERSE  
l AVPS Carei declară că, înce-
pând cu data de 22.09.2017, sunt 
valabile exclusiv următoarele: 
autorizaţiile de vânătoare având 
seria AI cu numerele cuprinse 

între 391151 şi 391400; autoriza-
ţiile de vânătoare colectiv tip A 
având seria ACA cu numerele 
cuprinse între 938351 şi 938600 
şi autorizaţiile de vânătoare 
colectivă tip B având seria ACB 
cu numere cuprinse între 598951 
şi 599200. Toate celelalte autori-
zaţii de vânătoare emise pentru 
AVPS Carei nu mai sunt vala-
bile şi nu pot fi utilizate în mod 
legal.

l SC RAJA SA anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Construire parc fotovoltaic”, 
propus a fi amplasat în mun. 
Feteşti, str. Vulturului, nr. 23, 
jud. Ialomiţa. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Ialomiţa, loc.Slobozia, str. M. 
Viteazu, nr. 1, în zilele de 
luni-joi, 08.00-16.30, vineri, orele 
08.00-14.00, şi la sediul Primă-
riei Feteşti, în zilele de luni-vi-
ner i ,  în  ore le  de  lucru . 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Ialomiţa.

l SRT Silvirom Timber GMBH 
-societate în comandită anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Drum forestier 
Florei-Culme”, propus a fi 
realizat pe teritoriul adminis-
t rat iv  a l  comunei  Valea 
Doftanei, judeţul Prahova. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Prahova, din Ploieşti, str. 
Gr. Gh. Cantacuzino, nr. 306, 
judeţul Prahova, şi la sediul 
beneficiarului din Braşov, str. 
Albatrosului, nr. 2, ap. 14, cam. 
1, judeţul Braşov, zilnic, de 
luni-joi, între orele 8.00-15.30, şi 
vineri, orele 9.00-13.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Prahova, din 
Ploieşti, str. Gr. Gh. Cantacu-
zino, nr. 306, judeţul Prahova.

l Primăria Comunei Turnu-Ru-
ieni anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Realizare 
sistem de canalizare în Muntele 
Mic, Comuna Turnu-Ruieni, 
Judeţul Caraş-Severin”. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru 
Maior, nr. 7, intre orele 09.00-
15.00, şi vineri, între orele 09.00-
13.00, şi la sediul Primăriei 
Comunei Turnu-Ruieni, str. 
Principală, nr. 45, Judeţul 
Caraş-Severin, în ziua de 

02-04.09.2017, între orele 08.00-
14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru 
Maior, nr.73.

l Primăria Comunei Turnu-Ru-
ieni anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „Sistem de 
alimentare cu apă în Muntele 
Mic, Comuna Turnu-Ruieni, 
Judeţul Caraş-Severin”. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru 
Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-15.00, şi vineri, 
între orele 09.00-13.00, şi la 
sediul Primăriei Comunei 
Turnu-Ruieni, str.Principală, nr. 
45, Judeţul Caraş-Severin, în 
zilele de 02-04.10.2017, între 
orele 08.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, 
str. Petru Maior, nr. 73.

l Comuna Aluniş, prin primar 
Kristof Jozsef - Lorant anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul Asfaltare străzi în 
comuna Aluniş, județul Mureş, 
propus a fi realizat în com. 
Aluniş, satele: Aluniş, Lunca 
Mureşului şi Fițcău, jud. Mureş. 
Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția 
Mediului, loc. Tîrgu Mureş, Str. 
Podeni nr. 10, în zilele de luni 
între orele 9 – 15 şi marți – vineri 
între orele 9 – 12, precum şi la 
sediul titularului, în zilele de luni 
– vineri între orele 9 – 15. Obser-
vațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Mureş, în 
zilele de luni, între orele 9 – 15 şi 
marți – vineri între orele 9 – 12.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 302 din 
data de 05.09.2017 pronunţată 
de Tribunalul    Dambovita, 
Secţia a II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal - 
B i r o u l  f a l i m e n t ,  î n 
dosarul 4712/120/2016, anunţă 
deschiderea procedurii falimen-
tului debitoarei Smart Cyber 
Electronics SRL, Targoviste, str. 
G-ral Ion Emanoil Florescu, nr. 
16, bl.6, sc.A, parter, ap.2-3, 
județ Dâmbovița, CIF 31350189, 
J15/177/2013. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor nascute in 
c u r s u l  p r o c e d u r i i 

este 05.10.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 20.10.2017. 
Termenul pentru depunerea 
eventualelor contestatii formu-
late impotriva tabelului supli-
m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r 
este  01.11.2017. Termenul 
pentru afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat este 15.11.2017. 
 
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 775 din 
data de 21.09.2017 pronunţată 
de Tribunalul  Prahova, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal - Biroul fali-
ment, în dosarul 3941/105/2017, 
anunţă deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului debi-
toarei  Anlen Val Construct 
SRL, Com. Tinosu, sat Piscu-
lesti, nr. 48, jud. Prahova, CIF 
RO29859661, J29/328/2012. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor nascute in cursul 
procedurii este 12.10.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
23.10.2017. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv 
consolidat este 17.11.2017. 
 
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 

ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform sentintei nr. 740 din 
data de 15.09.2017 pronunţată 
de Tribunalul  Prahova, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal - Biroul fali-
ment, în dosarul 5046/105/2013, 
anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului debi-
toarei NRG Petrol Consult SRL, 
cod de identificare fiscală 
15046499, Voluntari, Pipera, str. 
Iancu de Hunedoara, nr. 52, 
parter, camera 2,5, jud. Ilfov, 
J23/3391/2016.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor nascute in 
c u r s u l  p r o c e d u r i i 
este 30.10.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 30.11.2017. 
Termenul pentru depunerea 
eventualelor contestatii formu-
late impotriva tabelului supli-
m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r 
este  18.12.2017. Termenul 
pentru afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat este 28.12.2017. 

LICITAȚII  
l S.C. Com Just SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul Nr.1: Spaţiu comercial la 
parter de bloc P+4E (magazin 
alimentar). Adresa: Botoşani, str. 
T. Vladimirescu nr. 1, parter, 

Judeţul Botoşani; - cu număr 
cadastral 1255/0;3/2; - Suprafaţă 
construită: 53,42mp vânzarea se 
va face prin licitatie publica cu 
strigare, cu preţul de pornire 
redus la 27.975 euro (fără TVA) 
respectiv 128.956,36lei (fara 
TVA). Licitaţia va avea loc in  
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi, ÎN data de 05.10.2017 ora 
16:30, şi se va desfăşura în 
conformitate cu PREVEDE-
RILE Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 10.04.2015. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 05.10.2017 ora 
16:00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  
la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890

l S.C. Lux Agra SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: imobilului teren în 
suprafaţă totală de 50.510 mp, 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 5883/2013. Nr. 5883 

din 29.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 

2017, Luna 09, Ziua 29. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

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

de 19, luna 10, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la 

licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SEIMEANU ION - 

1590705513491, prima licitație/ licitația a II -a: a) Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în 

suprafață de 186 mp, compusă din și construită din și teren aferent în suprafață de 420 mp, situate 

în localitatea Dragalina, str. Uzinei nr. 30, preț de evaluare/ de pornire al licitației 110.388 lei 

(diminuat cu 25% din prețul inițial al primei licitații, respectiv 147.184 lei) (exclusiv TVA *), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. Sarcini: Obligații 

fiscale - 107.305 lei. b) Teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ ansamblului de clădiri în 

suprafață de ..., situat în localitatea ...,str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei 

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

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

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

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

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

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

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

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

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire 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: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0242.312939, int. 120, 148. Data afișării: 04.10.2017.
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compus din urmatoarele 
parcele: 1. Parcela de teren 
arabil – situată în intravilanul 
satului Zăiceşti, com Băluşeni, 
jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 
5/1, suprafaţă totală de 8.284,00 
mp, înscris în CF 295/N a com. 
Băluşeni, nr. topo 432. 2. Parcela 
de teren arabil – situată în extra-
vilanul com Băluşeni, jud. Boto-
şani în sola 1, p.c.  1/35, 
suprafaţă totală de 17.616,00 
mp, înscris în CF 294/N a com. 
Băluşeni, nr. topo 431. 3. Parcela 
de teren arabil – situată în intra-
vilanul şi extravilanul satului 
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. 
Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, 
suprafaţă totală de 24.610,00 
mp (din care 5.919 mp teren 
intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 
şi 18,691 mp teren extravilan în 
p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 
507/N a com. Băluşeni, nr. topo 
246/2-555-492. cu preţul de 
pornire de 282.831,20 lei ( fara 
TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 02.10.2017 
ora 16:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, Str.  Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 
05.10.2017 ora 16:00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 

aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 28.09.2012. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 05.10.2017 ora 
15:00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  
la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l SC Natura Farm SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
ACTIVUL NR.1: 1. bunuri peri-
sabile conform inventar (stoc de 
marfă Magazin Naturist) 
vânzarea se va face prin licitatie 
publica cu strigare, cu preţul de 
pornire  de 994,40lei ( fara TVA) 
reprezentând 80% din prețul de 
evaluare a bunurilor. Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui înainte cu minim 
5(cinci) zile raportat la data 
stabilită pentru vânzare, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 

Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iaşi, în data de 05.10.2017 
ora 15:30, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data 
de 12.12.2016. Adjudecarea se 
va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a lici-
taţiei., Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichi-
dator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. 
Iaşi, Str.  Vasile Lupu Nr. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 
05.10.2017 ora 15:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela  la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890

l SC Iasitex SA Iaşi, având 
sediul în Iaşi, str. Primăverii, nr. 

2, jud. Iaşi,  înregistrată la 
O.R.C. Iaşi sub nr. J22/255/1991, 
având cod fiscal RO1957058, 
reprezentată legal prin dl. 
Director general ec. Chiributa 
Alexandru, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare, la 
sediul societăţii la cel mai mare 
preț obținut, a activului in 
suprafață totala de 33.041,07 
mp situat in Iaşi Str. Primăverii 
Nr. 2, proprietatea SC Iasitex SA 
Iasi, denumit in continare 
„Activul”, compus din: - „Hala 
filatura pieptanata si finisaj fire", 
nr. corp proprietate C75/0/1/1 
având Sc=16.569,04 mp, având 
nr. cad.: 4373/1/2/1/1-C75/0/1/1, 
împreună cu teren construit si 
neconstruit in suprafață totala 
de 17.821,22 mp, avand nr 
cadastral 4373/1/2/1/1, înscris in 
CF nr. 128786 (nr. CF vechi: 
69454) a Mun. Iasi; situata in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(clădirea este libera de sarcini). 
- „Hală filatura, pieptanata si 
finisaj fire”, nr. corp proprietate 
C75/0/1/2  având Sc= 3.619 mp, 
având nr. cad. 4373/1/2/1/2-
C75/0/1/2, împreună cu teren in 
suprafață de 4.080,00 mp, având 
nr. cad. 4373/1/2/1/2, pe care se 
af lă amplasată construcția 
înscris in CF nr. 138541 (CF 
vechi: 69455) a Mun. Iaşi, 
situata in Iasi Str. Primaverii Nr. 
2  (clădirea este ipotecata in 
favoarea Bancpost SA). - Teren 
intravilan, în suprafață totală de 
6.596,85 mp, având nr. cad. 
4373/1/1/1/1/10, inscris in CF nr. 
128945 a mun. Iasi, împreună cu 
următoarele construcții ampla-
sate pe acesta: C63 în suprafață 
de 149,25 mp (nr. cadastral 
4373/1/1/1/1/10-C63), C64 în 
suprafață de 300,50 mp (nr. 
cadastral 4373/1/1/1/1/10-C64), 
C65 în suprafață de 520,90 mp 
(nr. cadastral 4373/1/1/1/1/10-
C65), C66 în suprafață de 
349,50 mp (nr.  cadastral 
4373/1/1/1/1/10-C66), situate in 
Iasi Str. Primaverii Nr. 2 
(imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA) . - Teren 
curti, constructii suprafata 
totală de 2466 mp, având nr. 
cad. 158047, dezmembrat din nr. 
cadastral 127852 în suprafață de 
3543 mp situat in Iasi Str. 
Primaverii Nr. 2 (imobilul este  
liber de sarcini). - parcela 
DF2(5927/1) in suprafata de 342  
mp  cu nr. cad.  158058 dezmem-
brat din  4373/2 – CF 131905 
(liber de sarcini). - parcela 
DF3(8247/1) cu nr. cad. 4373/3 
in suprafata de 318.00 mp – CF 
131825 (liber de sarcini). - 
parcela DF4(8249/1) cu nr. cad. 
4373/4 in suprafata de 283.00 
mp – CF 131895 (liber de 
sarcini). Teren in suprafata de 
707 mp, delimitat de trotuare si 
picheti avand nr cadastral 
158033,  dezmembrat  din 

4373/1/1/1/2, in sup de 2294 mp, 
CF 128954 , (imobilul este 
ipotecat in favoarea Bancpost 
SA). Teren in suprafata de  427 
mp, din categoria „ curti 
constructii”, cu destinatia cale 
de acces dezmembrat din nr. 
cadastral 127853, CF 127853, 
(imobilul este ipotecat in 
favoarea Bancpost SA).  Preţul 
de pornire a licitaţiei este de 
6.310.844,37 euro plus TVA 
aferent conform legii. Caietul de 
sarcini se poate procura de la 
sediul societăţii pentru suma 
2.000 lei, aceasta valoare include 
şi taxa de participare la licitaţie. 
Garanţia de participare este de 
5% din pretul de pornire şi se va  
depune în contul bancar al soci-
etatii deschis la Bancpost Iasi 
I a ş i ,  c o n t  I B A N 
R003BPOS24019386303RON01 
cu minim 3 ore înainte de data 
licitaţiei. Conditiile de partici-
pare la licitatie si prezentarea 
situației Activului se af la in 
Caietul de Sarcini care poate fi 
achizitionat  de la sediul propri-
etarului. Dovada consemnarii 
garantiei de participare la lici-
tatie de 5% din pretul de pornire 
si documentele solicitate prin 
Caietul de sarcini se vor depune 
la sediul vanzatorului in ziua 
licitatiei cu minim 3 ore inainte 
de licitatie. Licitatia va avea loc 
in data de  marti 03.10.2017, ora 
14:00 la sediul societatii din Iasi, 
str. Primaverii nr. 2. Activul 
poate fi vizionat cu contactarea 
prealabila a directorului general 
ec. Chiributa Alexandru  la 
sediul societăţii sau/şi prin 
telefon la nr. 0744760764. În caz 
de neadjudecare, licitaţia se reia 
în data de joi 05.10.2017, ora 
14:00, cu mentiunea ca in fiecare 
zi de marti si joi , orele 14,00, cu 
exceptia sarbatorilor legale la 
sediul Societatii se va organiza 
cate o sedinta de licitatie, pana 
la adjudecarea Activului, sau 
pana la decizia Consiliului de 
Admninistratie de sistare a lici-
tatiilor.

l Control Trading S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
conform hotararii creditorilor 
nr. 1993/29.09.2017, vinde stoc 
de marfa, compus din: cabina 
metalica; motor mech. t630 
110/130vdc; celule medie 
tensiune; repartitor 160a 1p; 
tablou electric; set piese schimb 
jt; cutie de trecere la motor 95m; 
limit. de cursa; cutie alim 500a 
capat dreapta; centrala de 
masura pm500; reanclansor pt. 
disj. rdb90; releu intermediar 
10a 230vac 11pini;  cablu 
cuprucyeaby-f 3x50; releu inter-
mediar, cu clapeta; busbar 
support sem/ol400; cutie de 
joncţiune 95306sp "d; cablu 
semnal 26987fla 18x0.75; auxi-

liar temporizare contact;; între-
rupător automat ns630n 3p sd; 
intreruptor automat c6qn 4p 63a 
c, ampermetre, becuri halogen, 
cabluri aluminiu, aplice, banda 
izolatoare, consola jgheab 
metalic, bride, bec vapori 
mercurhqi, lampa fluorescenta, 
papuci electrici,  detector 
miscare, tablou echipat, sigu-
rante, tarod de mana, jgheab 
cabluri, corp iluminat stradal, 
caseta semnalizare, intrerupa-
toare, prize, bloc legaturi, set 
repere, surse alimentare, corpuri 
iluminat, prize, tranformatoare, 
cabluri cupru, cabina metalica, 
caramida, tabla, teava, sarma 
sudura, repartitoare, doze rigips, 
conectori, intrerupatoare auto-
mate, celule medie tensiune, 
cetrala de masura, cleme de 
legatura, cutie metalica, motor 
mecanism, module protectie, 
tripolare, monopolare, variator 
de tensiune, variator rotativ, 
suport pentru doza, scurtcircu-
itor mobil, tuburi neon, etc., la 
un pret diminuat cu 97,5 % fata 
de pretul de evaluare, respectiv 
9.652,75 lei.  Lista completa a 
bunurilor, poate fi consultata la 
sediul sau pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.
ro. Licitatia se va tine in data de 
03.10.2017 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  0 5 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
06.10.2017, 06.10.2017.Dosarul 
de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858; email:of-
fice@andreiioan.ro; web: www.
andreiioan.ro.

l SC Pit-Civ Construct 2006 
SRL -în faliment, în bankruptcy, 
en faillite, cu sediul în Piteşti, 
b-dul Petrochimiştilor, bloc B1, 
scara D, ap.1, Judeţul Argeş , 
prin lichidator judiciar Ionescu 
Nicolae organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare 
pentru vanzare de bunuri mobi-
le:autoturism Dacia Logan, an 
fabricaţie 2009, autoturism 
Dacia Logan an fabricaţie 
2012, autoturism Dacia Logan, 
an fabricaţie 2010, autoturism 
Dacia Logan, an fabricaţie 2008, 
la preţul de pornire din Raportul 
de evaluare, conform apobării 
Adunării  creditorilor din 
12.09.2017. Prima licitaţie va 
avea loc în data de 27.10.2017, 
ora 12, la sediul lichidatorului 
judiciar, urmată de a 2(doua), a 
3(treia), a 4 (parta) licitaţie care 
vor  avea loc  la  data de 
1 0 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  2 4 . 1 1 . 2 0 1 7 , 
08.12.2017 la preţul de pornire 
de 100% din Raportul de 
evaluare, urmate în caz de 

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

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 471167/2005. Nr. 

471167 din 28.09.2017. Anunț Privind Vânzarea Bunurilor Imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. 

Anul 2017, Luna 09, Ziua 28. 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 18, luna 10, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde 

la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane CRISTEA ION, 

prima licitație/ licitația a II -a: a	 ) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de 126 

mp, compusă din ... și construită din ... și teren aferent în suprafață de 900 mp, situate în localitatea 

Dragalina, str. Tâmplarului nr. 41, preț de evaluare/ de pornire al licitației 41.443 lei (diminuat cu 

25% din prețul initial al primei licitații, respectiv 55.257 lei) (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. Sarcini: Obligații fiscale - 

10.202 lei. b) Teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață 

de ..., situat în localitatea ...,str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA 

*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. c) Alte 

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

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

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

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

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

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

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

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire 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: ... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 120, 

148. Data afișării: 03.10.2017.
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neadjudecare de alte 4 licitaţii 
care vor avea loc  în săptămânile 
următoare la preţul stabilit prin 
Regulamentul de vânzare, la 
data de 22.12.2017, 12.01.2018, 
25.01.2018, 09.02.2018, urmate 
în caz de neadjudecare de alte 4 
licitaţii care vor avea loc în 
săptămânile urmatoare la preţul 
de vânzare stabilit prin Regula-
mentul de vânzare, la data de 
2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 1 8 , 
23.03.2018, 06.04.2018. Preţurile  
nu conţin TVA. Ofertanţii vor 
depune ce cel puţin 1(una) zi 
înainte de data ţinerii licitaţiei, 
oferta de cumpărare la sediul 
lichidatorului judiciar, urmată 
de o cauţiune de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei, virată în 
contul RO25 PIRB 0301 7737 
7200 1000 deschis la Piraeus 
Bank Piteşti -pe numele debi-
toarei. Ofertanţii interesaţi de 
achiziţionarea acestor bunuri 
pot consulta Raportul de 
evaluare depus la sediul Tribu-
nalului Specializat Argeş sau la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Piteşti, b-dul IC Brătianu, 
nr.12, Bl.A7, sc.A, ap.14, Judeţul 
Argeş.  Relaţi i  la  telefon 
0745/344225.
 
l Anunţ atribuire licitaţie 
publică. La licitaţia publică 
deschisă din ziua de 20.09.2017. 

1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Podari, Dunării, nr.67, Podari, 
j u d e ţ u l  D o l j ,  t e l e f o n : 
0251.339.155, fax: 0251.339.155, 
e-mail: primaria.podari@yahoo.
com, persoană de contact: Bala 
Cosmin. 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri proprie-
tate publică: licitaţie deschisă. 
3.Data publicării anunţului de 
licitaţie/anunţului negocierii 
directe în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 
2 8 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  N r. 1 6 0  d i n 
28.08.2017. 4.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei 
câştigătoare: preţul cel mai 
mare. 5.Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate vala-
bile: trei oferte primite şi decla-
rate valabile. 6.Denumirea/
numele şi sediul/adresa ofertan-
tului a cărui ofertă a fost decla-
rată câştigătoare: -Velea Reli 
Luiza Mădălina, cu domiciliul în 
com.Podari, sat Podari, str.Belci-
nenaca, nr.24A, jud.Dolj, pentru 
suprafaţa de 600mp. -Pîrlogea 
Marius, cu domiciliul în com.
Podari, sat Podari, str.Belci-
neanca, nr.34, jud.Dolj, pentru 
suprafaţa de 500mp. 7.Durata 
contractului: 30 ani. 8.Nivelul 

redevenţei: -Velea Reli Luiza 
Mădălina, cu o redevenţă de 
4,5Lei /mp/an,  fără TVA. 
-Pîrlogea Marius, cu o redevenţă 
de 4,6Lei/mp/an, fără TVA. 9.
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 
Dolj, cu sediul în Craiova, Str.
B r e s t e i ,  n r. 1 2 ,  t e l e f o n : 
0251.418.612, fax: 0251.419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro, hotărârii 
tribunalului se poate declara 
recurs la Secţia de Conten-
cios-Administrativ a Curţii de 
Apel Dolj, conform prevederilor 
legale. 10.Data informării ofer-
tanţilor despre decizia de stabi-
lire a ofertei câştigătoare: 
20.09.2017. 11.Data transmiterii 
anunţului de atribuire către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 21.09.2017.

l Asociaţia Vânătorilor şi Pesca-
rilor Sportivi Făgăraş organi-
zează în data de 18.10.2017, ora 
10.00, licitaţie deschisă cu stri-
gare pentru vânzarea construcţi-
ilor aflate pe imobilul înscris în 
CF nr.100713 -C1 Sâmbăta de 
Sus nr.top 6745/3/2/2/16/a/s. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 42.800Lei. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 10%, în 
sumă totală de 4.280Lei. Caietul 
de sarcini se poate procura 
contra cost de la sediul asociaţiei. 
La l ic i taţ ia  din data de 
18.10.2017, ora 10.00, se pot 
prezenta doar persoanele care au 
îndeplinit cerinţele din metodo-
logie. Taxa de participare la lici-
taţie este în sumă de 200Lei. 
Înscrierile la licitaţie se pot face 
până la termenul-limită de 
17.10.2017, ora 12.00, la sediul 
asociaţiei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine zilnic, între 
orele 10.00-14.00, la sediul asoci-
aţiei, str.Livezi, nr.32, judeţul 
Braşov, tel.0268.211.068 sau 
email: avps_fagaras@yahoo.
com.

l Debitorul SC SGF Group 
M a n a g m e n t  S R L ,  C I F : 
15897665; sediul social Bucu-
resti, str.Nicolae Caramfil, nr. 
71-73, sector 3, J40/15207/2003, 
aflata  în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 41119/3/2016 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata 
de ec Popescu Emil, scoate la 
vânzare la un pret diminuat cu 
50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: Bunul 
mobil „Instalatie de valorificare 
a cenusii de pirita prin metoda 
flotatiei” compus din: 1. Buncar 
de alimentare; 2. Alimentator 
cu banda; 3. Alimentator cu 
banda; 4. Banda transportoare; 
5 .  B a n d a  t r a n s p o r t o a r e 
500MMX12M; 6. Cilindru de 
dezagregare; 7. Cilindru de 
dezagregare; 8. Celula de 
f lotatie 5,7 MC; 9. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 10. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 11. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 12. Celula de 
f lotatie 5,7 MC; 13.celula de 
flotatie 5,7 MC; 14. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 15. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 16. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 17. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 18. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 19. Celula de 
flotatie 5,7 MC; 20. Celula de 
flotatie 2,8 MC; 21. Celula de 
flotatie 2,8 MC; 22. Celula de 
f lotatie 2,8 MC; 23. Clasor 
spiral 900MMX7000MM; 24. 
Agitator 2500MM X 2500MM; 
25 .  Agi tator  2500MM X 
2500MM; 26. Ingrosator; 27. 
Instalatie electrica; 28. Pompa 
verticala PV 100; 29. Pompa 
verticala PV 100; 30. Pompa 
verticala PV 100 ; 31. Pompa 
verticala PV 65 1  ;  3 2 . 
Pompa verticala PV 65 1 
; 33. Pompa verticala PV 65 1 
; 34. Pompa cauciucata PC 
1125; 35. Pompa cauciucata PC 
1125; 36. Suflanta tip GM 50 L; 
37. Suflanta tip GM 50 L; 38. 
Banda transportoare 500 MM X 
18 M; 39. Pompa cauciucata 
PRA 200; 40. Ciur vibrant cu 
banda de curatire; 41. Banda 
transportoare 650MM X 18M; 
42. Autorizatie Integrata de 
Mediu  Turnu  Magure le . 
Valoarea bunului mobil „Insta-
latie de valorificare a Cenusii de 
pirita prin metoda flotatiei” este 
in suma de 43398,00 euro 
exclusiv TVA (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunul 
mobil descris anterior, o repre-
zinta sentinta din data de 
21.11.2016 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
41119/3/2016 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti. Lici-

taţia va avea loc la biroul lichi-
d a t o r u l u i  j u d i c i a r  d i n 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 09.10.2017 
orele 1500. Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al 
licitaţiei si sa achite caietul de 
sarcini in suma de 1000 lei. 
Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC SGF Group 
M a n a g m e n t  S R L  e s t e : 
RO35RNCB0482078078260001 
deschis la Banca Comerciala 
Romana. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată 
garanția de licitație/caietul de 
sarcini cu cel putin 2 orele 
inainte de ora licitatiei la adresa 
menționată anterior respectiv 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la telefon 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x   : 
0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL, cu datele de 
identificare din antet, reprezen-
tata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al ADV 
Automotive Professional SRL, 
desemnat prin Sentinta nr. 3168 
din data de 10.12.2015, pronun-
tata in dosar nr. 1434/93/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, 
anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunurilor 
mobile constand in 2 bucati 
digital video recorder, 10 bucati 
sistem multimedia pentru 
tetiera, 2 bucati modulator FM, 
3 bucati sistem de divertisment, 
3 bucati modulator wireless, 1 
bucata multifunctionala audio 
af late in proprietatea ADV 
Automotive Professional SRL in 
valoare totala de 239 euro 
exclusiv TVA. Vanzare a bunu-
rilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data 
de 09.10.2017 ora 14,00 prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu 
se vor vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor organiza alte 
2 (doua) licitatie cu strigare in 
data de 16.10.2017 si 23.10.2017, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar 

din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul 
unui caiet de sarcini este de 150 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut permis de conducere 
cat BE CE cu seria I00316421S, 
certificat pregatire proferionala 
CPI cu seria 0182129000 si certi-
ficat de formare a conducato-
rilor de autovehicule tip ADR cu 
seria 0067895, pe numele Casu-
neanu Cristinel Mirel. Le declar 
nule.

l Pierdut Certificat constatator, 
eliberat de ORC Arad pentru 
PFA Valean Teofil. Il declar nul.

l Societatea Etnic Top Sera 
SRL cu sediul social in Bucu-
resti, sector 3, str. Voronet nr.11 
bl.D6, sc.2, et.3, ap. 24, numar 
de inregistrare in Registrul 
Comertului J40/3017/2010 si 
CUI 26686795 a pierdut Certifi-
catul de Inregistrare si constata-
torul de activitate de la sediul 
social. Le declara nule.

l Pierdut contract construire nr. 
377 -1973, eliberat de I.C.M.P.L. 
Bucureşti, pe numele Enciu 
Vasile- Nicolae, pentru hotărâre 
de divorţ. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie pe numele 
Antoche Sorin Cătălin eliberată 
de Camera Deputaţilor.

l Pierdut legitimaţie de trans-
port student eliberată de Univer-
sitatea Politehnica Bucureşti pe 
numele Niţă Gabriel- Valentin.

l Pierdut carnet de student şi 
legitimație de student emise 
de Facultatea de Îmbunătățiri 
Funciare şi Măsurători Terestre 
pe numele Condoiu Florin 
Sebastian. Le declar nule.

l Pierdut card tahograf, emis 
de ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Papa-Mățăoană Toma, din Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se 
declară nul.


