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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +45/25351103, 
+40/743160861. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk. SASS Logistics SRL

l Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting, 
cu sediul în București, Calea 
Plevnei, Nr.142-144, Sectorul 6, 
scoate la concurs următoarele 
posturi: -5 posturi de infirmieră la 
secțiile: Medicină Internă I, Medi-
cină Internă II, Chirurgie, ORL, 
Oftalmologie; -2 posturi de îngriji-
toare la Secția Medicină Internă I 
și Farmacie spital. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea, la sediul 
spitalului. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021.312.94.25/interior: 
203. 

l Spitalul Clinic Colentina orga-
nizează concurs, în perioada 
08.09-14.09.2017, în baza HG nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi 
contractuale vacante: 3 posturi 
asistent medical generalist debu-
tant și 1 post asistent medical 
principal generalist în cadrul 
Secţiei ATI I. Ultima zi de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
04.09.2017. Conţinutul dosarului 
și tematica concursurilor, precum 
și condiţiile specifice vor fi afișate 
la avizierul spitalului, precum și 
pe site. Informaţii suplimentare la 
telefon: 021.319.17.80. 

l Primăria comunei Perișor, cu 
sediul în comuna Perișor, str. H. 
Coandă, nr. 269, jud. Dolj, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de: Inspector 
clasa I grad profesional debutant 
la Compartimentul Asistenţă 
Socială. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei comunei 
Perișor, jud.Dolj, în data de 
12.09.2017, ora 10,00- Proba scrisă 
și în data de 14.09.2017, ora 12,00- 
Interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune la sediul 
Primăriei comunei Perișor (la 
secretarul comisiei de concurs) în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, partea a III-a. 
Condițiile de participare: studii 
superioare de lungă durată obsol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; nu necesită vechime. 
Bibliografia și actele necesare 
înscrierii la concurs sunt afișate la 
sediul Primăriei comunei Perișor. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei comunei 
Perișor, str.H.Coandă, nr.269, 
j u d e ţ u l  D o l j  ș i  l a  n r.  d e 
tel.0251.459.707.

l Institutul Naţional de Geronto-
logie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu 
sediul în București, str. Căldăru-
șani, nr.9, sector 1, București, cod 
fiscal: 4283333, în conformitate cu 
HG nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată, 
cu respectarea prevederilor din 
Ordinul 1470/2011: -1 post șef 
birou Resurse Umane gr.II din 
cadrul Serviciului RUNOS: 
diplomă de licență studii superi-
oare de lungă durată, vechime 
minim 5 ani în specialitatea 
resurse umane în sistemul sanitar, 
minim 3 ani experienţă în coordo-
nare de personal, certificat în 
domeniul resurselor umane, certi-
ficat utilizare calculatoare. Consti-
tuie un plus documentele care 

atestă capacitatea de leadership și 
management în resurse umane, 
precum și certificat manager 
îmbunătăţire/schimbare procese. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevăzute la art.3 
din HG nr.286/2011. Proba scrisă 
se va desfășura în data 06.09.2017, 
ora 10.00, și interviul în data 
08.09.2017, ora 10.00, în Str.Căldă-
rușani, nr.9, Sector 1, București. 
Dosarele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG 286/2011 și se pot depune 
până la data de 28.08.2017 
(inclusiv), ora 15.00, la sediul 
Institutului din Str.Căldărușani, 
nr.9, Sector 1. Informaţiile referi-
toare la organizarea și desfășu-
rarea concursului, bibliografia și, 
după caz, tematica, calendarul de 
desfășurare a concursului sunt 
afișate la sediul Institutului, pe 
pag ina  de  in te rne t :  www.
ana-aslan.ro și portalul: posturi.
gov.ro. Relații suplimentare la 
tel.031.805.93.01-05, int.144.

l Institutul Național de Endocri-
nologie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
București, B-dul Aviatorilor, nr.34-
38, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante în 
conformitate cu prevederile HG 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: -2 (două) 
posturi asistent medical principal 
radiologie,  nivel studii  PL, 
vechime 5 ani ca asistent medical 
-perioadă nedeterminată -1 post 
îngrijitoare, nivel studii G, fără 
vechime în activitate -perioadă 
nedeterminată. Concursul se va 
desfășura la sediul unității din 
B-dul Aviatorilor,  nr.34-38, 
conform calendarului următor: 
-31 august 2017 -selecția dosarelor: 
-06 septembrie 2017, ora 12.00 
-proba scrisă; -08 septembrie 2017, 
ora 12.00 -interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs -29 august 2017, ora 
14.00. Relații suplimentare: Servi-
ciul RUNOS, tel.021.317.20.41, 
int.258. 

l Primăria Comunei Socond, 
localitatea Socond, nr.180, judeţul 

Satu Mare, organizează concurs, 
conform Legii nr. 188/1999, pentru 
ocuparea a trei funcţii publice de 
execuţie vacante: consilier debu-
tant clasa I din cadrul comparti-
mentului Financiar contabil și 
achiziţii publice, consilier debutant 
clasa I (topograf) și consilier debu-
tant clasa I (agent agricol) din 
cadrul compartimentului Agricol. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 12 septem-
brie 2017, ora 10.00; -data și ora 
interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei Socond, 
nr.180. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-pentru funcţia publică de execuţie 
consilier debutant clasa I compar-
timent financiar contabil și achi-
ziţii publice -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -pentru 
funcţia publică de execuţie consi-
lier debutant clasa I (topograf) 
compartiment agricol -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul topografie și cadastru; 
-pentru funcţia publică de execuţie 
consilier debutant clasa I (agent 
agricol) compartiment agricol 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 49, alin. 1 din 
HG nr.611/2008 și se vor depune în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Socond, 
nr.180. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la 
t e l e f o n :   0 2 6 1 . 8 7 1 . 4 0 2 , 
0261.871.507. 

l Filiala Judeţeană Prahova a 
Asoc ia ţ i e i  Comune lor  d in 
România, cu sediul în comuna 
Cornu, jud.Prahova, Bd. Eroilor, 
nr.  750,  adresa de contact: 
Comuna Blejoi, sat Blejoi, nr. 
1003, jud. Prahova, tel./fax: 
0244.410.660 și 0244.410.445, 
e-mail: acorprahova2017@yahoo.

com, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -1 post de 
șef serviciu audit public intern; -4 
posturi de auditor public intern. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 5 septem-
brie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu: se va anunţa ulterior 
afișării rezultatelor la proba scrisă. 
Condiții generale de participare: 
Toţi candidaţii vor îndeplini condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 
din HG nr. 286/2011, regulamen-
tul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiții specifice: -studii 
superioare de lungă durată, profil 
economic sau juridic, cu diplomă 
de l icenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare -minim 3 ani; -pentru 
postul de conducere: vechime 
minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarul în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, adică până la data de 
29.08.2017, ora 13.00. Condiţiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul 
Comunei Blejoi, judeţul Prahova 
și pe site-ul instituţiei: www.prima-
riablejoi.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Comunei 
B le jo i  ș i  la  nr.de  te le fon : 
0244.410.445, int.103, persoană de 
contact: Cristina Manole. 

l Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeș organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
publice de execuție vacante de 
inspector clasa I grad profesional 
asistent în cadrul compartimen-
tului contabilitate, după cum 
urmează: 1. Proba scrisă: în data 
de 11.09.2017 ora 10.00;  2. Data și 
ora interviului vor fi comunicate 
ulterior. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs 

și a ocupării funcţiei publice 
sunt:     studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
d o m e n i u l   ș t i i n ț e  e c o n o -
mice;  cunoștinţe de utilizare PC, 
p e n t r u :  w o r d ,  e x c e l , 
internet;  minimum 1 an vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice. Termen 
limită depunere dosar 31 august 
2017 la sediul Primăriei comunei 
Bogați, județul Argeș. Informații 
suplimentare se obțin la sediul 
Primăriei Bogați și la nr. de telefon 
0248655003.

l Comuna Sîntandrei  organi-
zează  la sediul instituției din  
localitatea Sîntandrei, nr.452, 
județul Bihor, concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarei  func-
ției publice  vacante  din cadrul 
Compartimentului  Finanțe 
Contabilitate . Consilier, clasa I, 
grad profesional principal ,din 
cadrul Compartimentului Finanțe 
Contabilitate -1 post. Concursul se 
organizează în data de 11 septem-
brie 2017 – proba scrisă, ora 10:00, 
respectiv  în data de 13 septembrie 
2017 – interviul, ora 10:00. Dosa-
rele de înscriere la concurs  se pot 
depune în termen de 20 zile  de la 
data publicării prezentului anunț 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea  a – III –a, la sediul 
Comunei Sîntandrei   din locali-
tatea Sîntandrei, nr. 452 județul 
Bihor,  între orele 08:00 – 15:30 și 
vor conține în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 
alin.1 din H.G. nr.611/2008. 
Condiții generale: candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999(r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Condițiile specifice ocupării func-
ției publice: a) Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă , 
respectiv studii superioare de 
lungă durată ,  absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul Științe economice. b) 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice -5 ani. -Condițiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul 
Comunei Sîntandrei și pe site-ul : 
www.primariasantandrei.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
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la sediul  Comunei Sîntandrei sau 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0259/468950.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
Bucureşti organizează următoa-
rele concursuri pentru ocuparea 
unor posturi vacante de personal 
civil contractual, conform H.G. nr. 
286/2011, astfel: -1 post vacant de 
asistent medical principal– medi-
cină generală, conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii –postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, 
în specialitatea medicină generală; 
diplomă de bacalaureat; certificat 
de membru OAMGMAMR –speci-
alitatea medicină generală, avizat 
şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul 
anual (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent 
medical generalist) sau de adeve-
rinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical generalist); curs speciali-
zare radiologie, imagistică medi-
cală; examen grad principal 
–medicină generală; nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: minim 5 ani 
ca asistent medical generalist. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –06.09.2017 ora 09.00, 
interviu –12.09.2017, ora 09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
concurs  e s t e :  16 .08 .2017–
29.08.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1 –  t e l e f o n 
021.319.30.51– 61 interior 108.-1 
post vacant de asistent medical 
principal –radiologie, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii –postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea radio-
logie; diplomă de bacalaureat; 
certificat de membru OAMG-
MAMR– specialitatea radiologie, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 

avizul anual (pentru persoanele 
care exercită profesia de asistent 
medical- radiologie) sau de adeve-
rinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical- radiologie); examen grad 
principal- radiologie; nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: minim 5 ani 
ca asistent medical radiologie. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 06.09.2017 ora 09.00, 
interviu– 12.09.2017, ora 09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
c o n c u r s  e s t e :  1 6 . 0 8 . 2 0 1 7 
–29.08.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51–61 interior 108. -4 
posturi vacante de asistent 
medical– radiologie, conform H.G. 
nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. nr. 
797/1997, în specialitatea radio-
logie; diplomă de bacalaureat; 
certificat de membru OAMG-
MAMR –specialitatea radiologie, 
avizat şi valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual (pentru persoanele 
care exercită profesia de asistent 
medical- radiologie) sau de adeve-
rinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical- radiologie); nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: minim 6 luni 
vechime ca asistent medical– radi-
ologie (să nu deţină gradul profe-
s ional  de  as is tent  medical 
principal). Concursul se va desfă-
ş u r a  a s t f e l :  p r o b a  s c r i s ă 
–06.09.2017 ora 09.00, interviu 
–12.09.2017, ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central  “Dr.  Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 

dosarelor de înscriere la concurs 
este: 16.08.2017– 29.08.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
w w w. s c u m c . r o  l a  r u b r i c a 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51–61 interior 108. -1 
post vacant de referent de speciali-
tate debutant conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –diplomă de licenţă; 
diplomă de bacalaureat; nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candida-
tului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime:-. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă 
–06.09.2017 ora 09.00, interviu 
–12.09.2017, ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central  “Dr.  Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 16.08.2017 –29.08.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
w w w. s c u m c . r o  l a  r u b r i c a 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 108.

l C l u b u l   S p o r t i v  G h e o r-
gheni „VSK Gyergyó”, judeţul 
H a r g h i t a ,  o r g a n i z e a z ă 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție, vacante: 
-1 post: -lucrător la amenajarea 
terenurilor sportive. Condiţii 
specifice: -studii medii sau gene-
rale, carnet de conducere categoria 
B, cunoştințe în îngrijirea terenu-
rilor fotbal şi patinoar artificial; -½ 
post:  -maistru frigotehnist. 
C o n d i ţ i i  s p e c i f i c e : 
-studii medii, carnet de conducere 
categoria B, calificare în instalaţii 
frigorifice, fochist cazane, a prac-
ticat meseria de maistru frigoteh-
nist cel puţin de doi ani. Concursul 
se va organiza conform calenda-
rului următor: -30 august 2017, 
ora  09.00  -proba scrisă; -31 
august  2017, ora 09.00 -proba 
practică. Dosarele se depun la 
sediul instituției până în 29 august 
2017, ora 14.00. Informații supli-
mentare la nr. tel. 0751.012.342 
sau 0266.365.674. 

l Primăria Comunei Crucea, cu 
sediul în localitatea Crucea, 
Şoseaua Constanţei, nr.45, județul 
Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
contractual de execuţie vacant de 
şofer microbuz pentru transportul 
elevilor, în conformitate cu HG nr. 
286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data 
de 06.09.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.09.2017, ora 
10.00. În vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -vechime în muncă de 
minimum 2 ani; -studii generale; 
-permis conducere categoria D; 
-atestat transport persoane. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Crucea, 
judeţul Constanţa. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Crucea, persoană de 
contact: Sandu Tatiana, telefon: 
0241.874.825,  int .107,  fax: 
0241.874.825.

l Căminul pentru Persoane Vârst-
nice Periş (judeţul Ilfov) scoate la 
concurs în conformitate cu H.G. 
nr. 286/2011, 1 post de coordo-
nator de specialitate vacant şi 1 
post de kinetoterapeut vacant, 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale. Condiţii specifice: -absol-
venţi cu diplomă de învăţământ 
superior în domeniul psihologie, 
asistenţă socială şi sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în 
domeniul serviciilor sociale; 
-absolvenţi cu diplomă de învăţă-
mânt superior în specialitate şi 
aviz de liberă practică. Concursu-
rile se vor desfăşura la sediul 
Căminului pentru Persoane Vârst-
nice Periş în perioada 06.09.- 
12.09.2017, ora 10.00 şi vor consta 
într-o probă scrisă şi interviu, 
conform legii. Înscrierile la 
concurs se fac la biroul de resurse 
umane al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Periş, str. Prin-
cipală nr. 507, jud. Ilfov, până pe 
data de 29.08.2017, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel. 021-267.08.81.

l Societatea Unicom Tranzit SA, 
cu sediul in Oras Voluntari, 
judetul Ilfov, companie speciali-
zata in transporturi de marfa pe 
calea ferata, angajeaza: -tehnician 

transporturi; revizor siguranta 
circulatiei feroviare; expeditor 
international; dispecer; -la sediul 
central din Voluntari, Jud. Ilfov; 
-macaragiu –Halmeu, judetul Satu 
Mare/Fieni, judetul Dambovita/ 
Fetesti, judetul Ialomita; -manipu-
lant marfuri –Halmeu, judetul 
Satu Mare/ Dornesti, judetul 
Suceava/;  -mecanic locomotiva si 
automotor –Halmeu, judetul Satu 
Mare/Dornesti, judetul Suceava/ 
Fieni, judetul Dambovita/Bicaz, 
judetul Neamt/ Calarasi, judetul 
Calarasi/ Galati, judetul Galati/ 
Targoviste, judetul Dambovita/ 
Constanta, judetul Constanta/ 
Oradea, judetul Bihor/ Curtici, 
judetul Arad/ Brasov, judetul 
Brasov/ Fetesti, judetul Ialomita; 
-sef tren –Halmeu, judetul Satu 
Mare/ Dornesti, judetul Suceava/ 
Calarasi, judetul Calarasi/ Galati, 
judetul Galati/ Constanta, judetul 
Constanta/ Oradea, judetul Bihor/ 
Curtici, judetul Arad/Brasov, 
judetul Brasov/ Fetesti, judetul 
Ialomita; -manevrant vagoane –
Halmeu, judetul Satu Mare/ Fieni, 
judetul Dambovita/ Calarasi, 
judetul Calarasi/ Galati, judetul 
Galati/ Zalau, judetul Salaj/ 
Targoviste, judetul Dambovita/ 
Constanta, judetul Constanta/ 
Curtici, judetul Arad/ Brasov, 
judetul Brasov/ Fetesti, judetul 
Ialomita; -revizor tehnic vagoane 
–Halmeu, judetul Satu Mare/
Dornesti, judetul Suceava/ Galati, 
judetul Galati/ Constanta, judetul 
Constanta/ Oradea, judetul Bihor/ 
Brasov, judetul Brasov; -operator 
programare –Halmeu, judetul 
Satu Mare; -inginer cai ferate –
Dornesti, judetul Suceava; -sef 
manevra –Dornesti,  judetul 
Suceava/ Fieni, judetul Dambo-
vita, Calarasi, judetul Calarasi/ 
Galati, judetul Galati/ Zalau, 
judetul Salaj/ Targoviste, judetul 
Dambovita/ Constanta, judetul 
Constanta/ Curtici, judetul Arad/ 
Brasov, judetul Brasov;  -masinist 
la alte masini fixe –Fieni, judetul 
Dambovita; electromecanic –
Bicaz, judetul Neamt/ Galati, 

judetul Galati/ Brasov, judetul 
Brasov; -magaziner –Calarasi, 
judetul Calarasi/ Constanta, 
judetul Constanta; -sudor –Cala-
rasi, judetul Calarasi/ Targoviste, 
judetul Dambovita/ Oradea, 
judetul Bihor/Brasov, judetul 
Brasov/ Fetesti, judetul Ialomita; 
-mecanic ajutor locomotiva si 
automotor –Calarasi, judetul 
Calarasi/ Galati, judetul Galati/
Curtici, judetul Arad; -lacatus 
montator agregate energetice si de 
transport –Galati, judetul Galati; 
-maistru electromecanic –Galati, 
judetul Galati/Brasov, judetul 
Brasov; -lacatus mecanic –Galati, 
judetul Galati/ Targoviste, judetul 
Dambovita/ Fetesti,  judetul 
Ialomita; -impiegat registru 
miscare –Zalau, judetul Salaj; 
-operator responsabil cu suprave-
gherea tehnica a instalatiilor –
Targoviste, judetul Dambovita; 
-tehnician mecanic –Targoviste, 
judetul Dambovita/ Fetesti, 
judetul Ialomita; -laborant chimist  
-Targoviste, judetul Dambovita; 
-muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor –Targo-
viste, judetul Dambovita/ Fetesti, 
judetul Ialomita; -electrician de 
intretinere si reparatii –Targoviste, 
judetul Dambovita; -lacatus 
montator –Oradea, judetul Bihor; 
-inginer material rulant cale ferata 
–Fetesti, judetul Ialomita; -gesti-
onar depozit –Fetesti, judetul 
Ialomita; -operator control nedi-
structiv cu ultrasunete –Fetesti, 
judetul Ialomita; -vopsitor indus-
trial –Fetesti, judetul Ialomita; 
-strungar universal –Fetesti, 
judetul Ialomita; -stivuitorist –
Fetesti, judetul Ialomita. Candi-
daţii interesaţi pot trimite până la 
data de 20.08.2017 un Curriculum 
vitae la nr.de fax 021.232.56.51 sau 
la următoarea adresă de e-mail 
iuliana.lupu@unicom-group.ro. 
Numai candidaţii selectaţi vor fi 
invitaţi la un interviu, a cărui dată 
va fi stabilită de comun acord cu 
aceştia. Toate candidaturile vor fi 
analizate cu obiectivitate şi în 
deplină confidenţialitate. Nu vor fi 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 

136198/08.08.2017. În atenția persoanelor fizice și juridice 

autorizate de ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase, 

aliajele acestora și pietre prețioase: Conform prevederilor H.G. nr. 

731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor de aplicare a 

O.G. nr. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și 

condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 

proprietatea privată a statului, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Prahova valorifică prin vânzare directă: - 

bijuterii din aur 750‰ (inele) în greutate totală de 17,19 grame 

la prețul de 117 lei/gram (inclusiv T.V.A); - bijuterii din aur 585‰ 

(cercei, verighete, brățară, pandantiv) în greutate totală de 

237,19 grame la prețul de 91 lei/gram (inclusiv T.V.A); - bijuterii 

din argint 925‰ (cercei, brățări, lanțuri, pandante, inele) în 

greutate totală de 526,61 grame la prețul de 1,8 lei/gram (inclusiv 

T.V.A). Bunurile au fost expertizate și marcate de expertul 

A.N.P.C. Valoarea totală a bunurilor este de 24.543,42 lei (inclusiv 

T.V.A.). Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la 

telefon 0244/407710 interior 555, sau la sediul A.J.F.P. Prahova 

din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, 

Compartiment Valorificare Bunuri.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

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

aparținând: ASOCIATIA CENTRUL DE INGRIJIRE AL VARST-

NICULUI MIO - Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare 

[RON, fără TVA]: Autoturism Mercedes tip Vito, serie șasiu 

VSA63819413404853, AG-90-CIV, 19.450 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor depune cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

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

taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii 

de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. 

Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465 

067XXX013347, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești – A.J.F.P. Argeș, cod 

de identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... 

g) acte de identificare prevăzute la art. 250 alin 7 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală; h) declarația pe 

proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data 

de 23-08-2017, ora 11:00:00, la sediul A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, 

cam. 2. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 

pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 

anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 0248/211511-3410.
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luate în considerare candidaturile 
care nu vor îndeplini condiţiile 
minimale solicitate în specificaţiile 
postului. Compania îşi rezervă 
dreptul de a testa competenţele 
declarate de către candidaţi.

CITAȚII  
l Numitul Creanga Constan-
tin-Viorel, domiciliat in sat 
A.I.Cuza, comuna A.I.Cuza, jud. 
Iasi, este citat a se prezenta la 
Judecatoria Pascani in data de 
12.09.2017 orele 08:30 in dosarul 
nr.3640/866/2016 avand obiect 
divort cu minori.

l Numitul Lăcătuş Iuliu-Robert, 
cu domiciliul legal în localitatea 
Baia Mare, str. Păltinişului, nr. 
90/1, jud. Maramureş, identificat 
prin CNP: 1850711245128, este 
citat să se prezinte la Judecătoria 
Baia Mare, camera Sala 33 civil, 
Complet completul nr.2 civil 
dreptul familiei şi minori ncpc, în 
data de 26 septembrie 2017, ora 
8.30, în calitate de intimat, în 
proces cu Municipiul Baia Mare 
prin primar, în calitate de petent, 
în dosar civil nr.4554/182/2016, 
având ca obiect înlocuire amendă 
cu muncă în folosul comunității.

l Numita Gaiță Lăcrămița Tanța, 
cu ultimul domiciliu în România, 
în comuna Urdari, sat Fântânele, 
jud. Gorj, este citată la Judecă-
toria Tg-Jiu pe data de miercuri, 
13.09.2017, ora 11.30, completul C 
12, sala 5, în calitate de pârâtă 
dosarul civ. nr. 8413/318/2017, în 
procesul de divorţ cu reclamantul 
Gaiță Ion.

l Se citează COMEV SRL (CUI 
30996697), cu ultimul sediu 
cunoscut în Municipiul Craiova, 
Calea Bucureşti, nr.287A, judeţul 
Dolj, în calitate de debitor, pentru 
data de 27.09.2017, ora 11.30 la 
Tribunalul Dolj, sala 4, complet 
C3F în dosarul nr.9504/63/2016, 
având ca obiect procedura insol-
venţei, în proces cu Gestione 
Alimentare Veloce SRL, în calitate 
de creditor.

DIVERSE  
l Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă: Oraşul 
Târgu Frumos, Cuza Vodă, nr.67, 
Târgu Frumos, judeţul Iaşi, 
te lefon:  0232.710.906,  fax: 
0232.710.330, e-mail: secretariat@

primariatgfrumos. Aducem la 
cunoştinţa publică atribuirea 
contractelor de finanțare neram-
bursabile în cadrul primei sesiuni 
de selecție a proiectelor încheiate 
în data de 09.08.2017. Procedura 
aplicată pentru atribuirea contrac-
tului: selecția de proiecte. Forma 
contractului: contract de finanțare 
nerambursabilă, în conformitate 
cu prevederile dispozițiilor Legii 
nr. 350/2005 (actualizată), privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice, alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general, în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Oraşului 
Târgu Frumos nr. 32/04.04.2017, 
privind aprobarea Programului 
anual al finanțărilor nerambursa-
bile pentru anul 2017, Hotărârea 
Consiliului Local nr.59/27.07.2017, 
privind aprobarea finanțării 
nerambursabile de la bugetul local 
al Oraşului Târgu Frumos a 
proiectelor finanțate pentru susți-
nerea unor activități nonprofit de 
interes local pentru anul 2017- 
domeniul culte. Contractele de 
finanțare: Nr.crt.; Număr şi dată 
contract; Beneficiar; Titlul proiec-
tului; Domeniu; Valoare Contract 
(lei): 1; 37929/09.08.2017; Parohia 
de Rit Vechi Oraş Târgu Frumos; 
Construcție Biserică; Culte; 
24.493,10. 2; 37930/09.08.2017; 
Parohia Romano-Catolică Sf.
Anton de la Padova Oraş Târgu 
Frumos; Instalații termice; Culte; 
24.493,09. 3; 37931/09.08.2017; 
Parohia Cuvioasa Parascheva 
Oraş Târgu Frumos; Înlocuirea 
Învelitorii la Casa Parohială; 
Culte; 21.013,81. Total domeniul 
culte: 70.000. Autoritatea contrac-
tantă, Oraşul Târgu Frumos, Cuza 
Vodă, nr. 67, Târgu Frumos, 
judeţul Iaşi, telefon: 0232.710.906, 
fax: 0232.710.330, e-mail: secreta-
riat@primariatgfrumos.ro, atri-
buie contractele de finanțare 
nerambursabilă beneficiarilor mai 
sus menționați, în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005, privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr.85/2014, 
împotriva debitoarei S.C. Prof`S 
Solution Service S.R.L. cu sediul 

în Bucureşti, Aleea Jieneasca, 
Nr.3, bl.46, etaj 3, ap.10, sector 3, 
J40/5142/2010, CUI 26949174, în 
dosarul 28679/3/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția 
a-VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului -11.09.2017, 
termenul de verificare a creanțelor, 
de întocmire, afişare şi comunicare 
a tabelului preliminar de creanțe 
-02.10.2017, termenul de definiti-
vare a tabelului  creanțelor 
-18.10.2017. Termenul pentru 
continuarea procedurii a fost fixat 
la data de 27.11.2017. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l Turnatoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei  Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte privind tinerea contabilitatii 
la societatea Turnatoria Centrala 
Orion SA. Societatile de contabili-
tate sau persoanele fizice autori-
zate ,  pot  t ransmite  oferta 
lichidatorului judiciar, personal 
sau cu posta la sediul acestuia din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et.10, ap.31, Judetul Prahova, 
pe fax la nr. 0244.597.808, sau pe 
email la office@andreiioan.ro, 
pana la data de 17.08.2017 ora 
09:00.

l Partium Insolvency IPURL 
numit lichidator judiciar în 
dosarul 4718/111/2017 af lat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Stefanut 
C o n s t r u c t  S . R . L .  C U I 
RO21027521 J05/345/2007 îi 
anunţă pe toţi creditorii societăţii 
sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 şi, în consecinţă: 1. 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra 
averii debitoarei S.C. Stefanut 
Construct S.R.L. este data de 
08.09.2017; 2. termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
preliminar al creanţelor va fi data 
de 02.10.2017; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contes-
tații va fi data de 09.10.2017 şi 
termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 
25.10.2017; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc în 
data de 09.10.2017, ora 14.00, la 
adresa din Oradea, str. Avram 
Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.

LICITAȚII  
l MUREȘ INSOLVENCY SPRL, 
cu sediul în Tg-Mureş, str. G-ral 
Gh. Avramescu nr. 4, jud. Mureş, 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului MANPEL S.A. organi-
zează, licitaţie publică, pentru 
valorificarea din patrimoniul 
debitorului a complexului hotelier 
şi de agrement SPA cu piscină 
acoperită şi salină, cu săli de 
alimentaţie publică (restaurant, 
bar, pizzerie), sală de fitness şi sală 
de expoziţie şi de evenimente 
reabilitate (cu conversie din desti-
naţie industrială a fostei platforme 
MANPEL în destinaţia actuală 
comercială) cu terenul aferent în 
suprafață de 31.475 mp, la prețul 
total de 1.845.772,16 EUR. Lici-
taţia va avea loc la data de 
17.08.2017, ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar şi se va 
repeta săptămânal în fiecare zi de 
vineri, la aceeaşi oră, până la valo-
rificarea bunurilor. Pot participa la 
licitaţie persoanele fizice şi/sau 
juridice care achită garanţia de 
participare de 10% din preţul de 
strigare, caietul de sarcini şi taxa 
de participare la licitaţie, cu 24 ore 
anterior desfăşurării licitației.  
Persoanele care posedă un drept 
real asupra bunurilor scoase la 
vânzare au obligația, sub sancți-
unea decăderii, de a face dovada 
acestuia lichidatorului judiciar 
până în preziua licitației.  Infor-
maţii suplimentare se obţin la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 6 5 / 2 6 9 7 0 0 ; 
0265/261019; 0745-653430; 0745-
146096.

l Direcția Poliției Locale Timi-
şoara, cu sediul în Timişoara, str. 
Avram Imbroane, nr. 54, organi-
zează licitație deschisă cu strigare 
în vederea valorificării următo-
rului mijloc fix, aprobat la scoatere 
din funcțiune: autovehicul Ford 
Transit CL12 Seat, cu preț pornire 
licitație 3.880Lei. Licitația va avea 
loc la sediul instituției din Timi-
şoara, str. Avram Imbroane, nr. 54, 
pe data de 29 august 2017, ora 
10.00. În cazul neadjudecării, lici-
tația se va repeta în datele de 04 
septembrie 2017 şi 11 septembrie, 
la aceeaşi oră. Documentele de 
participare la licitație se depun în 
perioada 16-25 august 2017, la 
sediul instituției din str. Avram 
Imbroane, nr. 54. Taxa de partici-

pare este 500,00Lei şi se poate 
achita prin virament în contul 
RO20TREZ6215006XXX 017650, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Timişoara de către Direcția Poli-
ției Locale, cod fiscal: 27872311 
sau în numerar la casieria Direc-
ției Poliției Locale Timişoara, str.
Avram Imbroane, nr.54. Docu-
mentele puse la dispoziția celor 
interesați sunt: 1.Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a proce-
durii de licitație publică; 2. Fişa 
tehnică a mijlocului fix; 3.Contract 
vânzare-cumpărare. Bunul scos la 
licitație poate fi văzut la sediul 
Direcției Poliției Locale din Timi-
şoara, str. Războieni, nr. 2, în zilele 
de 16 august 2017, 22 august 2017 
şi 24 august 2017, în intervalul 
orar 10.00-11.00. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul prin-
cipal al Direcției Poliției Locale, 
str.Avram Imbroane, nr. 54, tel./
f a x :  0 2 5 6 . 2 4 6 . 1 1 2  s a u 
0747.063.298. Condiții de partici-
pare la licitație: La licitația de 
vânzare a bunului scos din func-
țiune poate participa orice 
persoană fizică sau juridică poten-
țial cumpărătoare care prezintă cu 
cel mult 5 zile înainte de data 
stabilită pentru şedința de licitație 
următoarele  documente:  1 . 
Contravaloarea taxei de partici-
pare care este în sumă de 500Lei şi 
este stabilită pentru a compensa 
cheltuielile efectuate cu publici-
tatea licitaţiei. Taxa de participare 
nu se restituie. Contravaloarea 
taxei de participare se poate achita 
p r i n  v i r a m e n t  î n  c o n t u l : 
RO20TREZ6215006XXX 017650, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Timişoara de către Direcția Poli-
ției Locale, cod fiscal: 27872311 
sau în numerar la casieria Direc-
ției Poliției Locale Timişoara, str.
Avram Imbroane, nr. 54. 2. 
Dovada plății garanției de partici-
pare la licitație, în valoare de 
194Lei, reprezentând 5% din 
prețul minim de pornire al licita-
ției. Se achită prin virament în 
contul: RO20TREZ6215006XXX 
017650, deschis la Trezoreria 
Municipiului Timişoara de către 
Direcția Poliției Locale, cod fiscal: 
27872311 sau în numerar la casi-
eria Direcției Poliției Locale Timi-
şoara, str.Avram Imbroane, nr. 54. 
3. Copie după certificatul de 
înmatriculare la Registrul comer-
țului şi codul fiscal, pentru persoa-

nele juridice române sau actul de 
identitate, pentru persoanele 
fizice. 

l SC Mis Prod Com S.R.L., prin 
lichidator judiciar  CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
l i c i t a ţ i e  p u b l i c ă  î n  d a t a 
de 04.09.2017, ora 14,00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova. autoturism 
Skoda Octavia an fabricatie 2003. 
In caz de neadjudecare in data de 
04.09.2017, se vor organiza lici-
taţii si in datele de 11.09.2017, 
18.09.2017 si 25.09.2017 ora 
14,00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea pretului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de 
lichidare al SC MIS PROD COM 
S.R.L. nr. RO22BTRL03001202 
D38907XX deschis la Banca 
Transilvania, Sucursala Ploieşti 
sau în numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cu 
cel putin o zi inainte de data lici-
tatiei. Bunurile se vor vinde libere 
de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0244-597751.
 
l SC Centrul Logistic şi De 
Sevicii Berceni SRL, prin lichi-
dator judiciar CII Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 04.09.2017, ora 
14,30, la sediul lichidatorului din 
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri:  Teren arabil 
extravilan St 7500 mp situat in 
com. Aricestii Rahtivani, jud. 
Prahova; In caz de neadjudecare 
in data de 04.09.2017, se vor orga-
niza inca 9 licitaţii in datele de 
1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 5 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
0 9 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 1 0 . 2 0 1 7  s i 
06.11.2017 ora 14,30.Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea 
pretului oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin de 
plată în contul de lichidare sau 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

56109/10.08.2017. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23, luna 

08, anul 2017, orele 11:00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TEO GRUP IMPEX S.R.L. cu domiciliul fiscal 

în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 16836232: - Dacia Logan, nr. de 

înmatriculare TR-36-TEO  - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 25% pentru a 

doua licitație = 3.753 lei (exclusiv TVA); - Dacia Logan, nr. de înmatriculare TR-31-DIN - preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 7.505 lei (exclusiv 

TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman; 

Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

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

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

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

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

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

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

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

licitației, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria 

mun. Alexandria; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; 

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

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

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

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

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

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

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247/421176, int. 352.

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. 15890/2017. Nr. 330160 din 08.08.2017. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 08 august 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 31 august 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 402, jud. Ialomița, se vor 

vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului FLEȘERIU DAN I.I., cu 

sediul în localitatea Misleanu, comuna Perieți, str. Calea București, nr. 1, jud. Ialomița: 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), Preț de evaluare, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *; 1. Teren în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul sat Misleanu, comuna 

Perieți, jud. Ialomița, tarlaua 391/4, parcela 31, CF 20802/ Perieți, NC. 20802, 24.100 lei, Scutit. 

Licitația se află la primul termen (Cu prețul din raportul de evaluare). 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 30 august 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: 29511925, 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 de pe 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 de pe actul de 

identitate, urmând să se prezinte la dată 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: 08 .08.2017.
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numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevede-
rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea 
la licitaţie se va face cu cel putin 
o zi inainte de data licitatiei. 
Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0244-597751.
 
l SC Iatan Company SA, prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 
31.08.2017 ora 14,30 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 
2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: imobil situat în str. Nicolae 
Balcescu nr. 1, Câmpina, jud. 
Prahova compus din teren în 
suprafaţă de 5.179,80 mp şi 
construcţiile existente pe teren 
(fabrica de pâine, secţie producţie, 
moară, cabina poarta); utilaje 

panificatie. In caz de neadjudecare 
in data de 31.08.2017, se vor orga-
niza licitaţii si in datele de 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 7  s i 
21.09.2017 la ora 14,30. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON + TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea 
pretului oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin de 
plată în contul de lichidare al 
debitoarei sau în numerar la sediul 
lichidatorului. Vânzarea se face în 
baza prevederi lor Legii  nr. 
85/2006. Inscrierea la licitate se va 
face cel putin cu o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.
 
l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 

31.08.2017 ora 14,00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 
2, jud. Prahova, teren in suprafata 
de 14.854 mp cu platforma beto-
nata, situat in Onesti, str. Gării nr. 
3, jud. Bacau si urmatoarele 
constructii situate pe acesta: 
Constructie sediu, Constructie 
atelier, Cladire bufet,  Cladire 
statie carburanti, Cladire atelier. 
In caz de neadjudecare in data de 
31.08.2017, se vor organiza licitatii 
s i  in datele de 07.09.2017, 
14.09.2017, 21.09.2017 ora 14,00. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din pretul 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie 
se va face cu cel putin o zi inainte 
de data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 

art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.
 
l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare în data 
de 31.08.2017, ora 15.00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 
2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - terenuri si cladiri situate 
in Urlati, str. 1 Mai, jud. Prahova; 
- teren extravilan St – 22.366,35 
mp situat in Valea Bobului, Urlati, 
jud. Prahova; - autoutilitara VW 
LT35, an fabricatie 2003; - bunuri, 
echipamente tehnologice, birotica, 
materii prime, obiecte de inventar. 
In caz de neadjudecare in data de 
31.08.2017, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 07.09.2017, 
14.09.2017 si 21.09.2017 la ora 
15.00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din valoarea bunului plus 
TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de 
lichidare aldebitoarei  sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevede-
rilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la 
licitaţie se va face cu cel putin o zi 
inainte de data licitaţiei. Bunurile 
se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. 
Alte relaţii privind activele scoase 
la vânzare puteţi obţine la nr. de 
tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
 
l Anunt din 7.08.2017. 
Primaria comunei Hangu organi-
zeaza licitaţie pentru – vânzare de 
masă lemnoasă pe picior. Organi-
zatorul licitaţiei: Comuna Hangu, 
cu sediul în comuna Hangu, 
judeţul Neamţ, tel. 0233257501, 
fax: 0233257524, e-mail: primaria-
hangu@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 07 septem-
brie 2017, ora 12:00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Primăria comunei 
Hangu, judeţul Neamţ. Tipul lici-
taţiei: licitaţie publică în plic 
închis. Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorifi-

care a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 617/2016. Data şi ora 
organizării preselecţiei: 29 august 
2017, ora 10:00. Data şi ora-limită 
până la care poate fi depusă docu-
mentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 29 august  
2017 ora 10:00. Partida care se 
licitează, preţul de pornire se regă-
seşte în caietul de sarcini şi sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
site-ul  www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă 
pe picior oferit la licitaţie este 
conform caietului de sarcini. Dacă 
la prima licitaţie nu se prezintă cel 
puţin doi ofertanţi, licitaţia se va 
relua în termen de 10 zile lucră-
toare,  respectiv în data de 
22.09.2017, ora 12:00, preselecţia 
având loc în data de 15.09.2017 ora 
10:00 cu termen de depunere a 
documentelor pentru preselecţie la 
15.09.2017 ora 10:00. Masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadju-
decată după încheierea, celei de-a 
doua licitaţii, se poate adjudeca 
prin negociere, în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament şi de 
alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licita-
ţ i e i  începând cu  data  de : 
10.08.2017 iar  preţul acestuia este 
de 200 lei. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: Comuna 
Hangu, 0233257501, e-mail: 
primariahangu@yahoo.com,com-
partiment achiziții publice.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace fixe 
si obiecte de inventar, af late in 
proprietatea debitoarei  SC 
Mannheim Oil SRL, situate admi-
nistrativ in Caransebes, Calea 
Severinului, nr. 7, jud. Caras - 
Severin. Pretul de pornire al licita-
tiei  este conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare + 
T.V.A, Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, 

telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 100 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 22.08.2017, orele 13.00, la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

PIERDERI  
l Pierdut Duplicat Adeverinta 
plata integrala apartament, pe 
numele Fizi Ecaterina. Declar 
nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala nr. 9200/25.09.1996 
aferenta Contract vanzare cumpa-
r a r e  c u  p l a t a  i n  r a t e  n r. 
6746/6698/1992, pe numele Biscos 
Alexandru si Anica. O declar nula.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare 1567, Proces verbal 
predare primire locuinta din 
25.03.1991, Plan apartament, pe 
numele Bucataru Mihaela Ana. Le 
declar nule.

l Pierdut Adeverinta achitare 
apartament, pe numele Vincene 
Iosif si Vincene Carmen. O declar 
nula.

l Pierdut cartelă tahograf nr. 
0000000008977000 eliberată de 
A.R.R. Tulcea pe numele Chivu 
Nicolae. O declar nulă.

l S.C. Softcube Consult S.R.L., 
Bucureşti, sector 4, bd. Constantin 
Brâncoveanu nr. 65, bl. 29, sc. 1, et. 
2, ap. 10, C.U.I. 18927825, pierdut 
certificate constatatoare pentru 
sediu social şi terţi, emise de 
O.N.R.C.

l Pierdut atestat pregătire profe-
sională CPC nr. 0299196000 
elibert de A.R.R. Tulcea la data de 
06.09.2014 pe numele Dobromi-
rescu Dumitru. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat transport 
marfa, Atestat transport marfuri 
periculoase ADR, eliberate de 
ARR Bucuresti pe numele Sandru 
Gheorghe.Le declar
nule.

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. 15890/2017. Nr. 330161 din 08.08.2017. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 08 august 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 30 august 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 402, jud. Ialomița, se vor 

vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului ȘERBAN ION, cu sediul 

în localitatea Misleanu, comuna Perieți, str. Calea București, nr. 1, jud. Ialomița: 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), Preț de evaluare - 25%, Cota TVA/ 

neimpozabil/scutit *; 1. Teren în suprafață de10.000 mp, situat în extravilanul sat Misleanu, comuna 

Perieți, jud. Ialomița, tarlaua 410/1/2, parcela 25, 21.150 lei, Scutit. Licitația se află la al doilea 

termen (Cu prețul diminuat cu 25% față de raportul de evaluare). 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 29 august 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: 29511925, 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 de pe 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 de pe actul de 

identitate, urmând să se prezinte la dată 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: 08 .08.2017.

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. 14749/2017. Nr. 330159 din 08.08.2017. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 08 august 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 august 2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

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

vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului MARDALE IONEL P.F.A., 

cu sediul în localitatea Slobozia, str. Nisipuri, nr. 2, bl. 47, ap. 19, localitatea Slobozia, jud. Ialomița, 

CUI 27154486: 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) Preț 

de evaluare 100%, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Autoturism Ford Focus DA3/ G8DA15, an 

fabricație 2005, cap. cc 1560, motorină, 10.040 lei, 19%. Licitația se află la primul termen. * 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 28 august 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: 27154486, 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 de pe 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 de pe actul de 

identitate, urmând să se prezinte la dată 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: 08 .08.2017.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR_AC 

56089/09.08.2017. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna 

08, anul 2017, orele 11:00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. AGROVAL IVAN S.R.L., CUI 27117399, cu 

domiciliul fiscal în loc. Lăceni, com. Orbeasca, jud. Teleorman: - Tractor Case IH JXU 115SN ZAJL 

23176, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a-II-a licitație = 

90.000 lei (exclusiv TVA); - Încărcător frontal Sigma 4 Model Iron M2, preț de pornire reprezentând 

prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a-II-a licitație = 16.500 lei (exclusiv TVA); - Semănătoare 

pneumatică Horsch Pronto, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru 

a-II-a licitație = 135.000 lei (exclusiv TVA); - Tractor de tuns iarba 110113YG09689, preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a-II-a licitație = 4.275 lei (exclusiv TVA); - 

Atomizor SN 363064413, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a-

II-a licitație = 930 lei (exclusiv TVA); - Stâlpi de iluminat cu celule fotovoltaice (6 buc preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a-II-a licitație = 4.500 lei (exclusiv TVA), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

licitației, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria 

mun. Alexandria; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; 

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

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

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

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

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

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

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247421176, int. 360.

ANUNȚURI


