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OFERTE SERVICIU
l Dezmembrări auto Bucureşti 
angajează mecanic parc auto, cu 
experienţă. Detalii la telefon 
0745.037.664.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 18.09.2017, ora 10.00– proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacantă 
astfel: •1 post director general– 
Direcţia Generală de Impozite şi 
Taxe Locale Sector 6. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Sectorului 6: proba scrisă în data 
de 18.09.2017, orele 10.00. 
Interviu: data şi ora vor fi comuni-
cate ulterior. Dosarele de înscriere 
se pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea  Guvernulu i  nr. 
611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6, www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Sectorului 6- Serviciul Manage-
mentul Resurselor Umane şi la nr. 
de telefon 0376.204.439.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 19.09.2017, ora 10.00– proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă, 
astfel: -funcţia publică de execuţie 
vacantă pentru care se organi-
zează concurs de recrutare: •1 
post consilier clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul Servi-
ciului  Autoritate Tutelară. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6: proba 
scrisă în data de 19.09.2017, orele 
10.00. Interviu: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, 
la sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Primăriei Sectorului 6, 
www.primarie6.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sectorului 6- Serviciul 
Managementul Resurselor Umane 
şi la nr. de telefon 0376.204.439.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu 
sediul în Oraviţa, str. Spitalului, 
nr. 44, organizează concurs, conf.
HG 286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 3 
posturi infirmieră şi un post asis-
tent medical pentru secţia Interne 
Cronici Marila. Proba scrisă are 
loc la sediul unităţii în data de 
11.09.2017, ora 10.00, proba 
interviu în data de 13.09.2017, ora 
10.00. Condiţii: -să fie cetăţean 
român; -absolvent studii generale 
sau studii medii pentru postul de 
infirmieră; -absolvent studii postli-
ceale sanitare sau studii superi-
oare sanitare pentru postul de 
asistent medical; -să prezinte 
certificat membru OAMMR 
pentru postul de asistent medical; 
-are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pe care candi-

dează; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru o faptă care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei. Înscrierile la 
c o n c u r s  p â n ă  î n  d a t a  d e 
01.09.2017, ora 12.00, la sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare la 
secretariat spital şi la telefon: 
0734.882.968.  Persoană de 
contact: Jucan Marioara.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: -4 (patru) posturi 
asistent medical Clinica chirurgie 
generală, nivel studii PL, vechime 
în specialitate minim 6 luni -peri-
oadă nedeterminată; -1 (un) post 
îngrijitoare Clinica chirurgie 
generală -perioadă nedeterminată. 
Acte necesare în vederea partici-
pării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului 
de identitate; -copia certificatului 
de naştere, de căsătorie; -copie 
acte studii şi alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în speciali-
tate; -cazierul judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curri-
culum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
European ş i  domici l iu l  în 
România;  -cunoaşte  l imba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011: 1.pentru 
asistent medical: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postl iceale prin echivalare 
conform HG 797/1997; -concurs 
pentru ocuparea postului; 2.
pentru îngrijitoare: -diplomă 
absolvire şcoală generală; -concurs 
pentru ocuparea postului . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii conform calenda-
rului următor: -11 septembrie 
2017, ora 13.00 -proba scrisă; -13 
septembrie  2017, ora 13.00 -inter-
viul. Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor la concurs -30 
august 2017, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: compartiment 
RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, 
organizează concurs pentru 

ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: -1 (un) post referent 
II, serviciul resurse umane salari-
zare -nivel studii superioare -peri-
oadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 3 ani 6 luni. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de 
naştere, de căsătorie; -copie acte 
studii şi alte acte care atestă efec-
tuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitate; -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -curriculum vitae. 
Condiţii de participare la concurs: 
-are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi domi-
ciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr.1470/2011: -diplomă 
de licenţă; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: 
-12 septembrie 2017, ora 11.00 
-proba scrisă; -14 septembrie 2017, 
ora 11.00 -interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs -30 august 2017, ora 
15.00. Relaţii suplimentare: 
c o m p a r t i m e n t  R U N O S , 
tel.021.222.35.59.

l Primăria Comunei Nicolae 
Bălcescu, cu sediul în comuna 
Nicolae Bălcescu, str.Eroilor, 
nr.380, județul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de conducere 
-vacantă: şef birou Cadastru şi 
Agricultură din cadrul aparatului 
de specialitate al acestei autorități. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată,  absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalență 
în domeniul ştiințelor inginereşti; 
-studii de master sau postuniversi-
tare absolvite în domeniul admi-
nistrației publice, management ori 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, în 
condiţiile legii; -perfecționări /
specializări: cadastru funciar 
dovedite cu diplomă /certificate/ 
atestat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării func-
ţ ie i  publ ice  -minim 2 ani . 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu în ziua 

de 18 septembrie 2017, ora 10.00 
-proba scrisă şi 20 septembrie 
2017, ora 10.00 -interviul, iar 
dosarele complete de participare 
la concurs întocmite conform 
art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008, cu modificările ulte-
rioare, se depun la sediul Primă-
riei Nicolae Bălcescu în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Condi-
ţiile de participare, bibliografia şi 
documentele pentru întocmirea 
dosarului de înscriere la concurs 
sunt afişate la sediul Primăriei 
Nicolae Bălcescu. Informaţii 
suplimentare la telefon nr. 
0234.214.071. 

l Primăria Comunei Valea Călu-
gărească, judeţul Prahova, organi-
zează,  conf.  HG 286/2011, 
modificată şi completată, concurs 
de ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor funcții 
contractuale de conducere şi 
execuţie vacante de: -1 post 
-funcţie contractuală de condu-
cere de Administrator public; -1 
post -funcţie contractuală de 
execuţie de Inspector de speciali-
tate II -Centrul de informare 
turistică. Condiţiile specifice: 
-Funcţie contractuală de condu-
cere de Administrator public: 
-studii superioare cu diplomă de 
licenţă; -vechime în muncă minim 
9 ani în administraţia publică; 
-Funcţie contractuală de execuţie 
de Inspector de specialitate II: 
-studii superioare cu diplomă de 
licenţă; -calificare ca agent sau 
ghid de turism; -minim 1 an 
vechime în muncă pe studii supe-
rioare. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei Valea 
C ă l u g ă r e a s c ă ,  d u p ă  c u m 
urmează: -18 august-31 august 
2017 -termenul de depunere a 
dosarelor; -08 septembrie 2017 
-selecţia dosarelor; -14 septembrie 
2017 -proba scrisă, ora 10.00; -15 
septembrie 2017 -proba interviu, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare: 
tel.0244.235.444; 0764.967.077; 
Compartiment resurse umane 
-Viorica Mocanu. 

l Inspectoratul Școlar Județean 
Caraş-Severin, cu sediul în locali-
tatea Reşița, str.Ateneului, Nr.1, 
judeţul Caraş-Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Auditor I 
S :  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 20.09.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
25.09.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor: 3 ani; -cunoaşterea legis-
lației şi a normelor specifice activi-
tății de audit intern, inclusiv codul 
privind conduita etică a acestuia; 
-cunoştințe de operare calculator: 
Word, Excel. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Inspectoratului Școlar Jude-
țean Caraş-Severin. Relaţii supli-
mentare la sediul: Inspectoratului 
Școlar Județean Caraş-Severin, 
persoană de contact: Ec.Savu Lore-
dana-Ionela, telefon: 0723.329.134. 

l Colegiul  Silvic Theodor 
Pietraru, cu sediul în localitatea 
Brăneşti, strada Slt.Petre Ionel, 

nr.4, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: 
-Administrator financiar: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
01.09.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 01.09.2017, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
05.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii superi-
oare de specialitate în domeniul 
financiar contabil; -vechime în 
domeniul financiar contabil 
minim 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Colegiului Silvic 
Theodor Pietraru din Comuna 
Brăneşti, jud. Ilfov, str. Slt. Petre 
Ionel, nr.4. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Silvic Theodor 
Pietraru din Comuna Brăneşti, 
jud. Ilfov, str. Slt. Petre Ionel, nr.4, 
persoană de contact: Ionascu 
Gica, telefon: 021.350.12.70, fax: 
021.350.12.70, e-mail: colegiul-
silvic@yahoo.com.

l Primăria oraşului Tăşnad, 
județul Satu Mare,  anunță 
concurs  de recrutare pe funcția 
contractuală de execuție vacantă: 
Bibliotecar PL. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: Condiţii generale şi 
specifice prevăzute de fişa 
postului: 1.Nivel de studii: studii 
superioare în domeniul umanist, 
absolvite cu examen de licenţă sau 
studii postliceale în domeniul 
biblioteconomiei; 2.Experienţă în 
muncă: 5 ani; 3.Experienţă în 
specialitate  5 ani în domeniile: 
educaţ ie ,  ş t i in ţă ,  cu l tură . 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: 08 Septem-
brie 2017, ora 10.00- proba scrisă; 
Proba interviu va fi comunicată 
ulterior. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune la sediul 
unităţii  începand cu data de 
1 7 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  d a t a  l i m i t ă : 
30.08.2017, ora 15.00. Condițiile 
de participare la concurs, biblio-
grafia, conținutul dosarului profe-
sional de înscriere la concurs şi 
data limită de depunere a dosa-
relor de înscriere se afişează şi la 
sediul instituției, Str.Lăcrămioa-
relor, nr.35- la biroul relaţii cu 
publicul. Relații suplimentare se 
pot obține la numărul de telefon 
0261.825.860 sau pe wwwprimari-
atasnad.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr. , 
Slobozia, Ialomița, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea a două funcții publice 
de execuție vacante în data de 
18.09.2017, ora 10.00. Programul 
concursului: -18.09.2017 -ora 
10.00 -proba scrisă; -17.08.2017 - 
publicitate concurs. Condiţii de 
participare: I. Direcţia Investiții şi 
Servicii Publice, Compartimentul 
Infrastructură Rutieră: -două 
posturi funcție publică de execuție 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior; -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 

lungă durată,  absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul inginerie civilă, speci-
alizările: a)căi ferate, drumuri şi 
poduri; b)construcții civile, indus-
triale şi agricole; c) inginerie 
civilă; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 9 ani. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, respectiv până în 
data de 05.09.2017, ora 16.30, şi 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 49 din HG nr. 611/2008, modi-
ficată şi completată de HG nr. 
1173/2008. Concursul se va desfă-
şura la sediul Consiliului Jude-
ţ e a n  I a l o m i ţ a .  R e l a ţ i i 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0243.230.200, int.234.

l Institutul de Urgență pentru 
Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. 
C. Iliescu” Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată conform HG 286/2011: -1 
post asistent medical debutant 
PL/laborator; -3 posturi asistent 
medical PL/laborator; -1 post 
asistent medical principal PL/
laborator. Condiții de desfăşurare 
a concursului: 1.Ultima zi pentru 
depunerea dosarelor de înscriere 
este 31.08.2017, ora 12.00. 2.Data 
şi ora organizării probei scrise: 
12.09.2017, ora 9.00. 3.Data şi ora 
interviului: 18.09.2017, ora 9.00. 
4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Șos. 
Fundeni, nr.258, sectorul 2 -Servi-
ciul RUNOS. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru 
postul de: -asistent medical debu-
tant PL: -studii: diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă, condiția de vechime nu este 
obligatorie; -asistent medical PL: 
studii: diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă, 6 luni 
vechime în specialitate; -asistent 
medical principal PL: studii: 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă, adeverință 
de grad principal, 5 ani vechime 
ca asistent medical. Anunțul de 
concurs, bibliografia şi tematica 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unității: www.cardioiliescu.ro, 
secțiunea Informații -Concursuri. 
Relații suplimentare se obțin la 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
031.425.15.19.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) 
cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul 
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, orga-
nizează concurs, conf. H.G. 
nr.286/2011, pentru ocuparea  
posturilor contractuale, vacante 
de administrator financiar (S) - 2 
posturi la Serviciul Achiziţii 
Publice din cadrul Direcţiei 
Administrative. Condiţii specifice: 
absolvent de studii superioare 
tehnice/economice, absolvite cu 
diplomă de licenţă, atestat de 
„Expert achiziţii publice”, cunoş-
tinţe operare PC: - Word, Excel, 
Access şi experienţă în domeniul 
achiziţiilor publice, minim 3 ani. 
Data limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 31.08.2017 la sediul 
U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2,  Blocul Admi-
nistrativ, camera nr. 33, în inter-
valul orar: 08:00 – 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de  
08.09.2017, ora 12:00 la sediul 
U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 
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122-124, Sectorul 2, Blocul Admi-
nistrativ, camera nr. 104, et.3. 
Data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după proba scrisă. Relaţii 
suplimentare la sediul U.T.C.B. 
din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, pe www.utcb.ro sau 
la telefon: 0212421208, persoana 
de contact: Dragomir  Margareta.

CITAȚII  
l Numitul Mic Mihail Alexandru 
este chemat în judecată în dosar 
nr. 18249/193/2016, având ca 
obiect "divorţ", la Judecătoria 
Botoşani, în data de 06.09.2017, 
ora 8.30.

l Numitul Neghină Andrei, pârât 
în dosarul nr. 1503/222/2017 de pe 
rolul Judecătoriei Dorohoi, este 
citat pentru data de 6.09.2017 la 
Judecătoria Dorohoi.

l Admite actiunea formulata de 
reclamanta Dragomir  Eva 
Alexandra, cu domiciliul ales pentru 
comunicarea actelor de procedura la 
C.A.Visan Apostol, cu sediul in Urzi-
ceni, str.A.I.Cuza, nr.5A, judetul 
Ialomita, in contradictoriu cu 
paratul Alexe George Ionut, cu 
domiciliul in comuna Boranesti, str. 
1. Decembrie 1918, nr. 138, judetul 
Ialomita, avand ca obiect stabilirea 
domiciliu minor-exercitarea autori-
tatii parintesti, pensie intretinere, si 
in consecinta: Stabileste locuinta 
minorei Alexe Ilaria Andreea, 
nascuta la 09.11.2008 la reclamanta. 
Dispune exercitarea in comun a 
autoritatii parintesti in ceea ce 
priveste minora. Obliga pe parat la 
plata catre reclamant si in favoarea 
minorei Alexe Ilaria Andreea, 
nascuta la 09.11.2008, a unei pensii 
de intretinere lunara in cuantum de 
230 lei, incepand cu data de 
17.01.2017 si pana la implinirea de 
catre copil a varstei majoratului. 
Obliga paratul la plata catre recla-
manta a sumei de 1100 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecata. Cu drept de 
apel in termen de 30 de zile de la 
comunicare, cerere de apel care se 
depune la Judecatoria Urziceni. 
Pronuntata in sedinta publica, azi, 
1 1  m a i  2 0 1 7 .  N r.  D o s a r 
162/330/2017 .  Nr.  Verdic t 
765/11.05.2017 Judecatoria Urziceni

l Se comunică pârâților Amariței 
Luc ian-Dumitru  ş i  Taban 
Ioan-Iulian dispozitivul sentinței 
civile nr. 5350/2017 în dosar 
nr.23733/245/2016. Admite în 
parte cererea formulată de recla-
manta Amariței Mihaela, CNP 
2870205226841, cu domiciliul 
procedural ales la Cabinet de 
avocat “Guşă Claudia Loreley”, 
din Iaşi, şos.Moara de Foc, nr.12, 
bl.407, scara B, etaj 7, ap.29, jud.
Iaşi, în contradictoriu cu pârâții 
Amariței Lucian-Dumitru, CNP 
1861103211185, domiciliat în 
com.Țibăneşti, sat Jigoreni, jud.
Iaşi, citat prin publicitate, prin 
curator special avocat Chitic 
Mihaela şi Taban Ioan-Iulian, 
CNP 1781130225639, domiciliat 
în com.Țibăneşti, sat Țibăneşti, 
jud.Iaşi. Desface prin divorț căsă-
toria  încheiată la  data de 
04.06.2008, înregistrată în Regis-
trul de Stare Civilă al Primăriei 
Comunei Țibăneşti, jud.Iaşi, sub 
nr.7 din data de 04.06.2008 din 
culpa comună a soților. Dispune 
efectuarea mențiunilor corespun-
zătoare pe actul de căsătorie înre-
gistrat în registrul de Stare Civilă 
al Primăriei Comunei Țibăneşti, 
jud.Iaşi, sub nr.7 din data de 
04.06.2008. Dispune ca recla-

manta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, acela de 
“Chirilă”. Stabileşte că pârâtul  
Amariței Lucian-Dumitru nu este 
tatăl minorei Amariței Daria-Io-
n e l a ,  n ă s c u t ă  l a  d a t a  d e 
12.09.2014 şi dispune radierea 
numelui şi prenumelui pârâtului 
de la rubrica “Tatăl” din actul de 
naştere al minorei, înregistrat sub 
nr.5866/25.09.2014 la Iaşi, jud.
Iaşi, eliberat de Direcția Locală de 
Evidență a Persoanelor Iaşi –
Serviciul Stare Civilă. Stabileşte 
că pârâtul Taban Ioan-Iulian este 
tatăl minorei Amariței Daria-Io-
n e l a ,  n ă s c u t ă  l a  d a t a  d e 
12.09.2014. Încuviințează ca 
minora Amariței Daria-Ionela, 
născută la data de 12.09.2014, să 
poarte numele de familie al 
tatălui, respectiv cel de “Taban”. 
Dispune efectuarea mențiunilor 
corespunzătoare pe actul de 
naştere al minorei Amariței 
Daria-Ionela, înregistrat sub 
nr.5866/25.09.2014 la Iaşi, jud.
Iaşi, eliberat de Direcția Locală de 
Evidență a Persoanelor Iaşi –
Serviciul Stare Civilă. Dispune ca 
autoritatea părintească asupra 
minorului Amariței Lucian-Con-
stantin,  născut la  data de 
02.05.2008, să fie exercitată 
exclusiv de reclamantă. Dispune 
ca autoritatea părintească asupra 
minorei Amariței Daria-Ionela, 
născută la data de 12.09.2014, să 
fie exercitată de ambii părinți, 
respectiv reclamanta Amariței 
Mihaela şi pârâtul Taban Ioan-Iu-
lian. Stabileşte la mama recla-
mantă  locu in ța  minor i lo r 
Amariței Lucian-Constantin, 
născut la data de 02.05.2008 şi 
Amariței Daria-Ionela, născută la 
data de 12.09.2014. Obligă pârâtul 
Amariței Lucian-Dumitru să 
plătească reclamantei, în favoarea 
minorului Amariței Lucian-Con-
stantin,  născut la  data de 
02.05.2008, pensie de întreținere 
lunară  în cuantum de ¼ din 
venitul minim net pe economia 
națională, începând cu data de 
14.07.2016 (data introducerii 
cererii) şi până la majorat. 
Dispune ca obligația de întreți-
nere față de minora Amariței 
Daria-Ionela, născută la data de 
12.09.2014, să fie executată în 
natură de către pârâtul Taban 
Ioan-Iulian. Obligă pârâtul 
Amariței Lucian-Dumitru să 
plătească reclamantei suma de 
2.490 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care, cererea de apel urmând să 
fie depusă la Judecătoria Iaşi. 
Pronunțată în şedința publică, 
astăzi 20.04.2017.

DIVERSE  
l Ionescu Corina, titular al 
planului P.U.Z.-,,introducere in 
intravilan si dezmembrare teren”, 
in judetul Ilfov, oras Otopeni, 
T19, P286/4,5, anunta publicul 
interesat asupra Deciziei  etapei 
de incadrare luata in  cadrul 
sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 14.06.2017, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii 
de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu.  
Observatii /comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anuntului.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura 
generala a debitoarei SC Adelle 

Expert Style SRL, Mun. Ploiesti, 
Str. Padina Nr. 2, Bl. 3, Sc. A, Ap. 
2 ,  J u d e t u l  P r a h o v a , 
J29/1166/2013; CUI 32066860 
prin Incheierea de sedinta din 
14.08.2017, dosar 5914/105/2017 
al Tribunalului Prahova. Termene: 
depunere creante 02.10.2017; 
tabel preliminar 23.10.2017; tabel 
def in i t iv  17 .11 .2017;  data 
Adunarii creditorilor 30.10.2017, 
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, 
Ploiesti, pentru: confirmarea 
administratorului judiciar; apro-
barea raport intocmit conf. art. 97 
si incidenta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii la 0725093254.

l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura 
generala a debitoarei SC Gaboni 
Construct SRL, Com. Podenii 
Noi, Sat Valea Dulce 236, Judetul 
Prahova, J29/2511/2006; CUI 
19216200 prin Incheierea de 
sedinta din 04.08.2017, dosar 
5915/105/2017 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creante 20.09.2017; tabel preli-
minar 10.10.2017; tabel definitiv 
06.11.2017; data Adunarii credito-
rilor 16.10.2017, ora 09.00, str. 
Cerna nr. 11, Ploiesti, pentru: 
confirmarea administratorului 
judiciar ;  aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si incidenta 
art. 169 din lg.85/14. Relatii la 
telefon 0725093254.

LICITAȚII  
l Debitorul Alomed Health SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 
-ecograf doppler tellus fukuda.  
Preț pornire licitație -19.182,00Lei 
exclusiv TVA; -BTL 06 TOP 
LINE +BTL 07 (ultrasunete). Preț 
pornire licitație -6.588,00Lei 
exclusiv TVA; -BTL 09 (magno 
-terapie). Preț pornire licitație 
-7.722,00Lei exclusiv TVA; -BTL 
VAC. Preț pornire l icitație 
-4.293,00Lei exclusiv TVA; -BTL 
5110 cu sonda laser 200MW/830. 
Preț pornire licitație -7.812,00Lei 
exclusiv TVA; -BTL 22 criote-
rapie. Preț pornire licitație 
-6.498,00Lei exclusiv TVA; -masă 
ginecologie cu trei secțiuni. Preț 
pornire l icitație -451,00Lei 
exclusiv TVA; -electrocauter 
surton 120W. Preț pornire licitație 
-2.736,00 Lei exclusiv TVA; 
-colposcop dr camscop 120 M cu 
accesorii. Preț pornire licitație 
-5.680,00Lei exclusiv TVA; -DL 
850 M. Preț pornire licitație 
-6.640,00 Lei exclusiv TVA; 
-casetă luminoasă simplă față. 
Preț pornire licitație -165,00 Lei 
exclusiv TVA; Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru mijloacele 
fixe aflate în patrimoniul debi-
toarei Alomed Health SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitaților pentru 
mij loacele f ixe aparținând 
Alomed Health SRL reprezintă 
100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO49BREL0002001499960100 
deschis la  Libra Intrenet Bank 
-Suc. Ploieşti până la orele 14.00 
am din preziua  stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului 
de sarcini şi Regulamentului de 

participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru mijloacele fixe 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 24.08.2017, ora 
13.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 31.08.2017, 07.09.2017, 
14.09.2017, 21.09.2017, ora 13.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro

l Debitorul SC Arietis Impex 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, aparținând SC Arietis 
Impex SRL în valoare de 2.631,42 
Lei exclusiv TVA; 2.Stoc de 
marfă, aparținând SC Arietis 
Impex SRL în  valoare  de 
44.075,23 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele fixe, obiectele de 
inventar şi stocul de marfă 
aparținând SC Arietis Impex 
SRL reprezintă 30% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 1 5 B I -
TR003010063364RO01 deschis la 
Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploieşti 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a lici-
tației; -achiziționarea până la 

aceeaşi dată a Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloace fixe, obiecte de inventar 
şi stocul de marfă prima şedință 
de licitație a fost fixată în data de 
21.08.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 28.08.2017; 
0 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ;  1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 ; 
18.09.2017, ora 10.00. Toate 
şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați  la  telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC De Frînghii 
Construcții Transporturi Daniel 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Proprietate imobiliară cotă 
parte de 50% din imobil constituit 
din teren în suprafață de 190mp şi 
construcție edificatăa pe acesta 
(P+M) cu suprafață construită de 
1/2 din 82,7mp situată în Comuna 
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni 
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela 
F 1125, Județ Prahova. Prețul de 
p o r n i r e  a l  l i c i t a ț i e i  e s t e 
de 6.000Euro exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan în suprafață de 
49.900 mp situat în Com. Plopu, 
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ 
Prahova. Prețul de pornire al lici-
tației este de 44.900Euro exclusiv 
TVA. 3.Teren extravilan în supra-
față de 51.507 mp situat în Com. 
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 şi 
Ptf 2354/1, Județ Prahova. Prețul 
de pornire al licitației este 
de 36.000 Euro exclusiv TVA. 4.
Stoc de marfă aflat în proprie-
tatea societății debitoare, în 

valoarea de 157.166,80 Lei 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobilele aflate în 
proprietatea SC De Frînghii 
Construcții Transporturi Daniel 
SRL este de 1000 lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor  reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA arătat în 
Raportul de evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO76UGBI0000802003293RON 
deschis la Garanti Bank SA -Ag. 
Ploieşti Mihai Viteazul până la 
orele 14.00 am din preziua stabi-
lită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietelor de sarcini şi a 
Regulamentelor de licitație pentru 
proprietățile imobiliare şi stocul 
de marfă, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietățile 
imobiliare şi stocul de marfă 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 25.08.2017, ora 
15.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 01.09.2017, 08.09.2017, 
15.09.2017, 22.09.2017, ora 15.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Ploieşti, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro

l Debitorul Kaproni Transport 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Mijloace de transport (autoutili-
tare, capete tractor, semiremorci) 
în valoare de 87.567,00Euro 
exclusiv TVA; Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru bunurile 
aflate în patrimoniul debitoarei 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu . Serviciul Fiscal 

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile (Licitația II - a). Anul 2017, luna 

august, ziua 30, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 30, luna august, anul 2017, ora 13.00, în localitatea 

Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B 5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație, următoarele 

bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Kaktus Trans SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea    

Crevedia Mare, str. Școlii Vechi, nr. 157, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 23200806: 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA 

(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară Nissan D40 Navara, s.m.: 844773, s.s.: 

VSKCVCND40U0241111; an fabricație: 2007, culoare negru; nr. îmatriculare: GR-06-NYB, 20.302 lei, 

19%; Total: 20.302 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal. Bunul/ urile mobil/ 

e mai sus menționat/ e sunt/ nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii ale altor creditori.     

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 în ziua precedentă termenului de vânzare prin licitație, următoarele 

documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 

pornire al licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar       

4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxa participare licitație 10%”); 

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; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de 

identitate/ pașaport; dovada emisă de organele fiscale că nu are obligații fiscale restante (la bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, la bugetul local, conform art. 250, alin. (4), 

lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; declarație pe propria răspundere cu 

privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectarea 

prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere însoțită de documentația mai sus menționată se 

depune numai la Registratura Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale situat în județul Giurgiu, oraș 

Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. 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 nr. 207/2015 privind Codul de 

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

procedură fiscală, 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 numărul de 

telefon 0246.270.520.
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SC Kaproni Transport SRL este 
de 500,00Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
mijloacele de transport aparți-
nând SC Kaproni Transport 
SRL reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 4 3 B I -
TR003010072528RO01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Monte-
belluna Suc. București, Ag. 
Ploiești până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentului de 
participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru mijloacele de 
transport aflate în patrimoniul 
debitoarei prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
25.08.2017, ora 12.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 01.09.2017, 
0 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
22.09.2017, ora 12.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr.44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro. 

l  D e b i t o r u l  U n g u r e a n u 
Instalcom SRL  societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil, teren 
situat în Mun. Ploiești, Str. 
Drumul Serii ,  Nr.22, Județ 
Prahova, având suprafața de 
2.452,00mp și clădire edificată pe 
acesta în regim parter și etaj, 
având suprafața construită de 
169,18mp din care suprafața utilă 
de 135,51mp, înscris în Cartea 
funciară nr. 6505 Mun. Ploiești, 
sub nr. cadastral 6621. Prețul de 
pornire al licitației este de 
77.809,05Euro exclusiv TVA; 2.
Imobil, teren intravilan situat în 
Ploiesti, str. Drumul Serii, FN, 
tarlaua 12, parcela A166/13, Județ 
Prahova, având suprafața de 
2.452,74mp înscris în Cartea 
funciară nr. 121422 (nr. vechi 
6322) Mun. Ploiești, sub nr. cadas-
tral 7935; Prețul de pornire al 
licitației este de 34.215,75 Euro 
exclusiv TVA. 3. Imobil, teren 
intravilan situat în Ploiești, str. 

Drumul Serii, FN, tarlaua 12, 
parcela A166/14, Județ Prahova, 
având suprafața de 2.415,28mp 
înscris în Cartea funciară nr. 
121440 (nr. vechi 6323) Mun. 
Ploiești, sub nr. cadastral 7932; 
Prețul de pornire al licitației este 
de 33.693,30Euro exclusiv TVA. 
4.Alte mijloace fixe și obiecte de 
inventar, aparținând SC Ungu-
reanu Instalcom SRL a căror 
v a l o a r e  d e  p i a ț ă  e s t e  d e 
48.063,00Lei exclusiv TVA. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobi-
lele af late în proprietatea SC 
Ungureanu Instalcom SRL este de 
1.000Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al  l icitației  pentru 
imobilul aflat la punctul nr.1 din 
listă, reprezintă 45% din valoarea 
de piață exclusiv TVA prezentată 
în Raportul de evaluare. Prețul de 
pornire al  l icitației  pentru 
imobilul aflat la punctul nr.2 din 
listă, reprezintă 45% din valoarea 
de piață exclusiv TVA prezentată 
în Raportul de evaluare. Prețul de 
pornire al  l icitației  pentru 
imobilul aflat la punctul nr.3 din 
listă, reprezintă 45% din valoarea 
de piață exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitației pentru mijloa-
cele fixe și obiectele de inventar 
reprezintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA prezentată în 
raportul de evaluare pentru 
fiecare bun în parte iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO79BFER140000008181RO01 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară -Sucursala București 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită ședinței de licitație a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor 
de sarcini și a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietățile 
imobiliare, pentru mijloacele fixe 
și obiectele de inventar, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare, 
mijloacele fixe și obiectele de 
inventar prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de  21.08.2017, 
ora 12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 04.09.2017; 18.09.2017; 
02.10.2017; 16.10.2017 ora 12.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales de lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44 A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro

l Debitorul SC Vigomarm SRL 
-în lichidare, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare următoarele: 1.
Teren 499mp +1/100 cotă indiviză 
teren 4,023mp situat în Com. 
Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. 
Prahova. Preț pornire licitație 
1.077,90Euro exclusiv TVA. 2. 
Autoutilitară Dacia Pick-up 
Double Cab, proprietatea SC 
Vigomarm SRL, preț pornire lici-
tație -1.044,00 Lei exclusiv TVA. 
2.Mijloace fixe și obiecte de 
inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL  în  va loare  de 
7.096,80Lei exclusiv TVA; Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
teren, autoutilitară, mijloace fixe 
și obiecte de inventar aparținând 
SC Vigomarm SRL  reprezintă 
30% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO51BITRPH1RON031682CC01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Agenția Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Regulamentelor de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară, autoutilitară, mijloa-
cele fixe și obiectele de inventar 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 24.08.2017 ora 
14.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 31.08.2017; 07.09.2017; 
14.09.2017; 21.09.2017 ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna, nr.44A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil 
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro. 

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului aflat in 
patrimoniul debitoarei, respectiv 
Hotel  Restaurant  –  „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman - 
mall AFI), inscris in CF nr. 
1 2 5 7 7 4  a  m u n .  P l o i e s t i , 
c o n s t r u c t i e  c o m p u s a  d i n 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 476.250 euro, ce 
se va achita in lei la cursul euro de 
la data efectuarii platii. Hotelul 
dispune de 50 de camere de cazare 
si 3 apartamente, receptie, restau-
rant, bar si bucatarie la parter, iar 
la demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hotelului 
este cu fundatii din beton armat, 
inchideri perimetrale din BCA, 
compartimentări interioare din 
zidarie de BCA, acoperisul cu 
tabla Lindab si dispune de utili-
tati: electricitate, apa, gaz, canali-
zare. Constructia este edificata pe 
un teren proprietatea asociatului 
Rotaru Valentin in suprafata de 
697 mp pentru care se organi-
zeaza licitatie publica de catre 

BEJ Pana Victor cu pret de 
pornire al licitatiei de 58.500,75 
euro. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 19.01.2017 si a regula-
mentului  de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Neacșu 
Gabriel. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 11.09.2017, 
1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
0 2 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  3 0 . 1 0 . 2 0 1 7  s i 
31.10.2017, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate 
procura de la sediul acestuia la 
pretul de 3000 lei fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” 
situat in Ploiesti, str. M. Bravu, 
nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Adminis-
trativ, de Tribunalul si Parchetul 
PH) inscris in CF nr. 123740 a 
Mun. Ploiesti, finalizat in 2003, 
compus din teren in suprafata de 
720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 – 
Hotel + restaurant (Subsol – 
Crama, o bucatarie, 3 vestiare cu 
wc-uri, magazie, camera frigori-
fica si doua holuri, Parter: restau-
rant, bar, receptie, bucatarie, 

terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, 
debara, hol si casa scarii, etaj 2: 7 
camere duble si 1 single fiecare cu 
grup sanitar, casa scarii, hol, 
culoar, etaj 3: 5 camere duble si o 
camera single, spalatorie, camera 
centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 369.000 euro, ce se va 
achita in lei la cursul euro de la 
data efectuarii platii. Pensiunea 
dispune de 22 de camere de 
cazare, restaurantul de aprox. 60 
locuri, crama de aprox. 80 de 
locuri, teresa de aprox. 44 locuri, 
iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si 
scaune si un gratar. Imobilul este 
racordat la toate utilitatile avand 
instalatii de apa, instalatie elec-
trica, instalatie de incalzire – 
centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii 
Adunar i i  Credi tor i lor  d in 
19.01.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in raportul de 
evaluare intocmit de evaluator 
Neacșu Gabriel. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data 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 , 
1 1 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
1 3 . 1 0 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
30.10.2017 si 31.10.2017, orele 
12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se 
obtin de la lichidatorul judiciar la 
telefon 0344104525 si din caietul 
de sarcini ce se poate procura de 
la sediul acestuia la pretul de 
3000 lei fara TVA.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport 
marfă, persoane și ADR, eliberate 
de ARR Argeș, pe numele Bălan 
Ionel, din Pitești. Se declară nule.

l Pierdut certificat de membru 
O.A.M.G.M.A.M.R pe numele 
Sandu Lacramioara. Declar nul.

l Pierdut Card Tahograf și ates-
tate profesionale marfă, agabari-
tice și persoane pe numele de 
Deloreanu Ion Claudiu, emise de 
ARR Gorj. Le declar nule.

l Pasc David-Florin, cu sediul în 
loc.Oradea, Jud.Bihor, CNP: 
1930412055056, Seria: ZH nr. 
140705, declar pierdut atestat de 
marfă, emis de Autoritatea 
Rutieră Română, Strada: Ovidiu 
Densusianu, Nr.6, Loc. Oradea, 
Jud. Bihor. Îl declar nul.

l Declar nul model parafă: 
“Antonescu Cristina- Biolog 
medical specialist– Cod: 211166“ 
model COLOP C20 începând cu 
1.VII.2017.

l Pierdut act de vânzare- cumpă-
rare pe numele Vladu Șerban, imobil 
str. Pricopan nr. 20, bl. 35, sc. 1, et. 1, 
ap. 9, sector 5. Declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator, 
nr. 38474/12/12.2014 eliberat de 
ORC Arad pt. Ciobota Ioan 
“Ciobota Ioan PFA”. Il declar nul.

l Pierdut Autorizaţie Construire 
nr.109 din 29.04.2015, eliberată de 
Primăria Corbeanca, jud.Ilfov, pe 
numele Onut Aurel, pentru 
imobilul situat în strada Brân-
dușei, nr. 3, sat Petrești, comuna 
Corbeanca. O declar nulă.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 

A.J.F.P. Prahova - S.F.O Bușteni, anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoarelor bunuri mobile proprietatea 

debitorului S.C. GLOBAL AGENTS & CONSULTING S.R.L: 4 

autotractoare DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 27.832 

lei/buc, 1 autotractor DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 

27.718 lei, 1 autotractor DAF FT CF85, an 2007, motorină - preț 

28.150 lei, 5 semiremorci Schmitz S01, an 2004 - preț 9.823 

lei/buc, 1 semiremorca Krone SDP27, an 2001 - preț 6.344 lei. 

Prețurile de vânzare nu conțin T.V.A. Licitația se va desfășura la 

sediul organului fiscal din Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 

Prahova în ziua de 29.08.2017, ora 12. Anunțul nr. 29475/ 

16.08.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 

primărie, pe site- ul ANAF (licitații) și pe Facebook ANAF - licitatii. 

Pentru date suplimentare privind condiții de participare și acte 

necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 

0244/320.155, persoană de contact Mihai Voicu.

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu l programele

principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai
bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku


