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OFERTE SERVICIU
l SC POLY BAG SRL angajaza 
manipulant Marfa cunoscator al 
limbii engleze si spaniole. Tel 0257 
275 787.

l Firma incaltaminte angajeaza 
muncitori necalificati, pregatitoare 
si cusatoare. telefon 0736073372.

l Garda Forestiera Rm. Vâlcea 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a următoarelor funcţii 
publice de execuție vacante: 
-Compartimentul controlul apli-
cării regimului silvic și al trasabili-
tății materialelor lemnoase, și 
controlul activității de vânătoare – 
4 posturi: - 1 post de consilier, clasa 
I, grad profesional debutant; - 3 
posturi de consilier, clasa I, grad 
profesional principal;   -Comparti-
mentul amenajarea pădurilor, 
cadastru și inventar forestier – 1 
post de consilier, clasa I, grad 
profesional principal; -Comparti-
mentul prevenirea și gestionarea 
situațiilor de urgență – 1 post de 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent; -Serviciul programe de 
finanțare pentru creșterea suprafe-
țelor de pădure și programe finan-
țate de Uniunea Europeană, și 
consultanță și asistență de speciali-
tate – 3 posturi: - 1 post de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant; 
- 1 post de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent; - 1 post de 
consilier, clasa I, grad profesional 
principal. Concursul se organizează 
în data de 29.08.2017, ora 10.00 - 
proba scrisă, la sediul  Gărzii Fores-
tiere Rm. Vâlcea din Mun. Rm. 
Vâlcea, str. Carol I, nr. 37, jud. 
Vâlcea sau, în situația în care se vor 
înscrie la concurs un număr mare 
de candidați, într-o locație ce va fi 
anunțată prin afișare la sediul insti-
tuției și pe site-ul acesteia, www.
gardaforestierarmvl.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
î n  p e r i o a d a  2 0 . 0 7 . 2 0 1 7  – 
08.08.2017, la sediul Gărzii Fores-
tiere Rm. Vâlcea. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia 
se afișează  la sediul  și pe site-ul 
Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea, www.
gardaforestierarmvl.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Gărzii Forestiere Rm. Vâlcea și la 
nr. de telefon: 0250/820219.

l Centrul de Transfuzie Sanguină 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
B-dul. C.Coposu, nr.2-4, jud.Sibiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de: Șofer II conform HG 
286/23.03.2011, respectiv: -1  post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 16.08.2017, 
ora 9.00 la sediul CTS Sibiu;  
-Interviul în data de 16.08.2017, ora 
13.00 la sediul CTS Sibiu. Pentru 

participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii medii  studii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -3 ani vechime în acti-
vitate ca șofer profesionist (permis 
de conducere categoriile B și C). 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Centrului de 
Transfuzie Sanguină Sibiu, Servi-
ciul contabilitate-administrativ. 
Relații suplimentare la sediul 
Centrului de Transfuzie Sanguină 
Sibiu, persoane de contact: Tiroga 
Elena și Ucenic Letitia, tel. /fax: 
0269235156, E-mail: centrulde-
transfuziesibiu@yahoo.com

l Liceul Tehnologic Răchitoasa, cu 
sediul în localitatea Răchitoasa, str.
Principală, nr.18, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: administrator de patri-
moniu școală: 1 post, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28 aug. 2017, ora 09.00, 
-Proba practică în data de 28 
aug.2017, ora 12.00. -Proba interviu 
în data de 28 aug. 2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă 
conform Legii educaţiei naţionale 
Nr.1/2011, cu completările și modi-
ficările ulterioare, art.250(1); 
-vechime în muncă de minimum 1 
ani, constituie un avantaj; -are 
aptitudini și experienţă legate de 
procesul decizional, de analiză și 
sinteză, planificare și acţiune strate-
gică, control și depistare operativă 
și eficienţă a problemelor; -exce-
lentă comunicare orală și capaci-
tate de observaţie, capacitate de 
relaţionare cu superiorii, colegii, 
subordonaţii și publicul, consiliere 
și îndrumare; -are o gândire logică 
și clară, capacitate de adaptare, 
precum și de eficienţă a resurselor 
alocate, creativitate și spirit de 
iniţiativă; -are abilităţi de negociere 
și mediere, capacitate de convin-
gere, autocontrol, echilibru psihoe-
moţional, capacitatea de a lua 
decizii; -adaptare la sarcini de lucru 
schimbătoare. 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 Liceului Tehnologic Răchi-
toasa. Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Răchitoasa, 
persoană de contact: Malureanu 
D a n i e l  S t e f a n ,  t e l e f o n : 
0234.287.030, fax: 0234.287,030, 
e-mail: scoalarachitoasa@gmail.
com 

l Liceul Tehnologic Răchitoasa, cu 
sediul în localitatea Răchitoasa, str.
Principală, nr.18, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: secretar 
școa lă :  0 ,5  pos t ,  conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28 aug. 2017, ora 09.00, 
-Proba practică în data de 28 aug. 
2017, ora 12.00, -Proba interviu în 
data de 28 aug. 2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -absolvirea 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior, respectiv a unui liceu, cu 
diplomă de bacalaureat sau absol-
virea învăţământului postliceal cu 
specialitate tehnician în activităţi 

de secretariat; -vechimea în exerci-
tarea funcţiei de secretar constituie 
un avantaj; -cunoștinţe operare PC 
(Edusal, Revisal, SIIIR, operare 
baze de date, navigare Internet, 
Excel, Word); -abilităţi de coordo-
nare a echipelor, gândire sistema-
tică, dinamism, perseverenţă, 
preocupare pentru calitatea 
muncii, creativitate, adaptabilitate, 
iniţiativă; -capacitate de analiză și 
sinteză, de gestionare a timpului și 
priorităţilor; -noţiuni de comuni-
care în relaţii publice; -capacitatea 
de organizare a muncii; -organizare 
și coordonare; -planificare și 
acţiune strategică; -control și depis-
tare a defecienţelor; -comunicare 
orală și scrisă; -lucru eficient în 
echipă; -bună capacitate de relaţio-
nare cu superiorii, colegii, subordo-
na ţ i i  ș i  pub l i cu l  genera l ; 
-capacitatea de a prelucra informa-
ţiile, de a le interpreta și de a le 
valorifica prin luarea de decizii sau 
prin furnizarea de date prelucrate 
ai altor factori decizionali; -gândire 
logică, memorie, capacitatea de a 
analiza și sintetiza; -precizie, înde-
mânare de lucru cu cifrele; -capaci-
tatea de consiliere și îndrumare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Răchitoasa. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic Răchitoasa, persoană 
de contact: Malureanu Daniel 
Stefan, telefon: 0234.287.030, fax: 
0234.287.030, e-mail: scoalarachi-
toasa@gmail.com.

l Liceul Tehnologic Răchitoasa, cu 
sediul în localitatea Răchitoasa, str.
Principală, nr.18, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: șofer microbuz școlar: 
0 , 5  p o s t ,  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28 aug.2017, ora 09.00, 
-Proba practică în data de 28 
aug.2017, ora 12.00, -Proba interviu 
în data de 28 aug.2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)studii medii, 
specialitatea mecanic auto consti-
tuie avantaj; b)vechimea în exerci-
tarea funcţiei de șofer de minim 2 
ani; c)abilităţi de coordonare a 
echipelor, gândire sistematică, dina-
mism, perseverenţă, preocupare 
pentru calitatea muncii, creativi-
tate, adaptabilitate, iniţiativă; d)
atestat transport persoane; e)permis 
conducere cat.D; f)vizită medicală 
anuală actualizată, conform Regu-
lamentului de aplicare a O.U.G. 
nr.195/2002, privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările și 
completările la zi; g)se bucură de o 
bună reputaţie; h)este apt din punct 
de vedere medical pentru ocuparea 
funcţiei. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic Răchitoasa. 
Relaţii suplimentare la sediul: Lice-
ului Tehnologic Răchitoasa, 
persoană de contact: Malureanu 
D a n i e l  S t e f a n ,  t e l e f o n : 
0234.287.030, fax: 0234.287.030, 
e-mail: scoalarachitoasa@gmail.
com 

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011, Primăria 
Comunei Ciorani, cu sediul în 
comuna Ciorani, sat Cioranii de 
Jos, județul Prahova organizează 

concurs în vederea ocupării unei 
funcții contractuale vacante de 
execuție, pe durată nedeternimată 
de paznic. Condiții generale: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de 
art.3 din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Condiții specifice de partici-
pare: -studii generale; -vechime în 
muncă -minim 3 ani. Data și locul 
d e s f ă ș u r ă r i i  c o n c u r s u l u i : 
-11.08.2017, ora 10.00 -proba scrisă; 
-14.08.2017, ora 10.00 –interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Ciorani. 
Dosarele se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial. 
Relații la telefon: 0244/462.025.

l Conform Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, Unitatea Militară 
01871 din Ministerul Apărării Naţi-
onale, cu sediul în strada Nicolae 
Bălcescu, nr.17, localitatea Deve-
selu, judeţul Olt, organizează 
concursul pentru ocuparea postu-
rilor vacante de personal civil 
contractual de execuţie de: -șofer I, 
cu o vechime în meseria de șofer de 
minim 3 ani și cel puţin absolvent 
al învăţământului general obliga-
toriu, conform Legii educaţiei naţi-
onale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; -muncitor 
calificat III (instalator instalaţii 
tehnico-sanitare și de gaze), cu o 
vechime în meseria de instalator 
instalaţii tehnico-sanitare și de gaze 
de minim 3 ani și cel puţin absol-
vent al învăţământului general 
obligatoriu, conform Legii educa-
ţiei naţionale nr.1/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-11.08.2017, ora 10.00 -proba scrisă; 
-18.08.2017, ora 10.00 -proba prac-
tică; -24.08.2017, ora 10.00 -inter-
viul. -data limită de depunere a 
dosarelor- 03.08.2017, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M.01871 Deveselu, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0249.515.736.

l U.A.T Comuna Văcăreni, 
judeţul Tulcea, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a următorului post 
c o n t r a c t u a l  î n  c o n d i ţ i i l e 
H.G.286/2011. Denumirea postului: 
Instalator II. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -Minim 
studii generale absolvite; -Certificat 
de calificare profesională; -Vechime 
în specialitate: minim 1 an. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă și proba 
practică: 16.08.2017, ora 09:00, la 
sediul U.A.T Comuna Văcăreni; 
-Interviu: 17.08.2017, ora 09:00, la 
sediul U.A.T Comuna Văcăreni. 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 08.08.2017, ora 
16:00, la sediul U.A.T Comuna 
Văcăreni. Date contact: Referent 
Ciortan Neculina, tel.0240.541.539.

l Institutul de Cercetare– Dezvol-
tare pentru Industrializarea și 
Marketingul Produselor Horticole–  
Horting scoate la concurs, conform 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, 1 post de 
muncitor necalificat, în cadrul 
Laboratorului valorificare produse 
horticole, funcţie contractuală de 
execuţie, temporar vacant, pentru o 
perioadă de 12 luni, cu posibilitate 
de prelungire. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs pentru postul de muncitor 
necalificat: -să fie absolvent studii 
medii sau generale; -să aibă cunoș-
tiinţe teoretice și practice specifice 
postului de muncitor necalificat; 
Dosarele pentru concurs se depun 
în perioada 21.07.2017 –27.07.2017, 
la sediul ICDIMPH-HORTING 
-secretariatul instituţiei, str. 
Intrarea Binelui, nr.1A, sector 4, 
București. Concursul va cuprinde 
următoarele etape: 28.07.2017 
rezultatul selecţiei dosarelor; 
31.07.2017 contestaţiile privind 
rezultatul selecţiei dosarelor; 
01.08.2017 afișarea rezultatelor 

contestaţiilor la selecţia dosarelor; 
04.08.2017 ora 12 –proba practică; 
04.08.2017 ora 13 –interviu; 
04.08.2017 ora 15 afișare rezultate 
probă practică ș i  interviu; 
07.08.2017 contestaţiile privind 
rezultatele la proba practică și 
interviu; 07.08.2017 ora 15 afișarea 
rezultatelor finale. Relaţii supli-
mentare privind concursul se pot 
obţine de la compartimentul 
resurse umane, tel. 021.460.34.40  și 
accesând pagina oficială.

l Agenția Națională de Adminis-
trare a Bunurilor Indisponibilizate 
organizează, în perioada iulie– 
octombrie 2017, în conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului pentru 
ocuparea, prin concurs, a posturilor 
de execuţie vacante de personal de 
specialitate juridică asimilat jude-
cătorilor și procurorilor, din Minis-
terul Justiţiei, aprobat prin Ordinul 
ministrului justiției nr.1473/C/2007, 
cu modificările și completările ulte-
rioare, concurs pentru ocuparea a 2 
posturi de execuţie vacante de 
personal de specialitate juridică 
asimilat, potrivit legii, judecătorilor 
și procurorilor. Concursul constă în 
susținerea a două probe: proba 
scrisă pentru verificarea cunoștin-
ţelor teoretice în datele de 26 și 27 
septembrie 2017 și interviul, care se 
vor desfășura în București. Candi-
dații susțin, anterior probelor de 
concurs și o probă de verificare a 
cunoștințelor de limbă străină, 
eliminatorie, la alegere, dintre 
engleză și franceză, în datele de 10 
și 11  septembrie 2017, care se va 
desfășura în București. Depunerea 
cererilor pentru înscrierea la 
concurs se face până la data de 28 
august 2017, orele 17.00, la punctul 
de lucru al ANABI, din București, 
bld. Regina Elisabeta, nr.3, sector 3, 
etaj 5– Serviciul suport operațional. 
Taxa de înscriere la concurs este de 
400 lei. Informaţii suplimentare se 
pot  obţ ine  la  te lefon:  te l : 
0 3 7 2 . 5 7 3 . 0 0 0 ,  n r.  f a x : 
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+4037.2271435 sau pe site-ul Agen-
ției Naționale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate la 
adresa: https://anabi.just.ro/- secți-
unea ”Despre noi– Cariere– 
Posturi vacante”.

CITAȚII  
l Pătrăscan Nela, reclamantă in 
Dosar nr. 399/265/2016 al Judecă-
toriei Năsăud, chemă in judecată 
paratii Pătrăşcan Angelina, 
Pătrăşcan Petru, pentru termenul 
din data de 10 octombrie 2017.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculelor, aflate pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehicululele: Caroserie de 
autovehicul marcă neidentificată, 
culoare albastru, fără plăcuţe de 
înmatriculare, af lat în Aleea 
Tomeşti, intersecţie cu str. Democra-
ţiei, nr. 6, spate bloc 11; Alfa Romeo, 
culoare albastru, fără plăcuţe de 
înmatriculare, aflat pe str. Mitropolit 
Antim Ivireanu, intersecţie cu str. 
Justiţiei (în faţa Bisericii Mânăstirii 
Antim). În caz contrar se va dispune 
inventarierea, expertizarea, ridi-
carea, transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv şos. Berceni, Fort nr. 5, 
sector 4, Bucureşti.

l Judecătoria Gurahonţ. Dosar nr. 
556/238/2017. Pârâtul Boukassi 
Djelloul cu domiciliul necunoscut 
este citat la această instanţă pentru 
termenul din 09  august 2017,orele 
9,00 în proces cu Gheorghiţă Elena 
Daniela pentru constatare calitate 
bun propriu. În caz de neprezen-
tare se judecă în lipsă.

DIVERSE  
l SC Tehno Denta SRL, cu sediul 
în str.Dr.Babeş, nr.29, bl.KA1, sc.1, 
ap.1, Municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, jud. Mehedinţi, România, 
intentioneaza să achiziţioneze 
servicii de consultanţă în domeniul 
managementului de proiect, în 
cadrul POR 2014-2020, apelul de 
proiecte POR/102/2/2/ Îmbună-
tățirea competitivității economice 
prin creşterea productivității 
muncii în IMM-uri, în sectoarele 
competitive identificate în SNC, 
pentru proiectul intitulat “Consoli-
darea poziției pe piață a societății 

Tehno Denta SRL prin achiziția de 
echipamente inovative şi perfor-
mante în loc.Timişoara, jud.Timiş”, 
cod SMIS 115365. Locul de 
prestare a serviciilor: str.Dr.Babeş, 
nr.29, bl.KA1, sc.1, ap.1, Munici-
piul Drobeta-Turnu Severin, jud. 
Mehedinţi ,  România.  Tipul 
contractului: contract de prestări 
servicii- servicii de consultanţă în 
domeniul managementului de 
proiect. Durata contractului: 36 
luni. Valoarea estimată a contrac-
tului: 85,826.80 lei fără TVA. Speci-
ficaţiile tehnice sunt puse la 
dispoziţie la sediul societăţii, din 
str.Dr.Babeş, nr. 29, bl. KA1, sc.1, 
ap.1, Municipiul Drobeta-Turnu 
Severin, jud.Mehedinţi, România. 
Pentru detalii ne puteţi contacta la 
telefon/fax: 0724.005.832, email: 
zahariapaul@yahoo.com, persoană 
de contact: Paul Zaharia. În acest 
sens, vă invităm să depuneţi ofer-
tele Dumneavoastră de preţ 
conform specificaţiilor tehnice, cu 
respectarea preţului exprimat în 
Lei fără TVA, până cel târziu 
31.07.2017, ora 16.00, prin curier 
sau depunere directă la secretari-
atul societăţiidin str. Dr. Babeş, 
nr.29, bl.KA1, sc.1, ap.1, Munici-
piul Drobeta-Turnu Severin, jud.
Mehedinţi, România. Prestarea 
serviciilor se va face la termenele 
specificate în specificaţiile tehnice, 
iar preţurile din ofertă nu vor fi 
modificate sau actualizate pe 
durata contractului.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform 
sentintei nr. 1973 din data de 
06.07.2017 pronunţată de Tribu-
nalul  Ilfov, Secţia Civilă, în 
dosarul 732/93/2017, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
debitoarei Ana Tan Tex SRL, cu 
sediul social în Sat Ștefăneştii de 
Jos, Com. Ștefăneştii de Jos, Str. 
Frasinului, Nr. 1A, Cam. 3, Jud. 
Ilfov,  înregistrată la ORC sub nr. 
J23/2315/2010, CUI RO27338454..
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 20.08.2017. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi publicarea in 
BPI a tabelului preliminar al crean-
ţelor este 10.09.2017. Termenul 
limita pentru definitivarea tabe-
lului creantelor este 30.09.2017. 
Adunarea creditorilor are loc la 
data de 15.09.2017 ora 15/00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Georgescu Radu-Florin, titular 
al proiectului: “Ansamblu de 
cladiri cu destinatia locuinte cu 
regim de inaltime P+1E+ER” 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Ilfov in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare 
adecvata,  pentru proiectul 
“Ansamblu de cladiri cu destinatia 
locuinte cu regim de inaltime 
P+1E+ER” propus a fi amplasat 
in Ilfov, Voluntari, str.Drumul 
Bisericii nr. 29. NU se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului si evaluarii adecvate. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov 
din Bucuresti, str. Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, in zilele de 
luni pana joi, intre orele 9-13, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet www.apm-ilfov.ro in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 24.07.2017. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator din data  de 
21.07.2017. Administratorul 
Stiteh S.A., cu sediul în Bucureşti, 
bd. Basarabia  nr. 169-171, sector 
3, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/27/1990, 
CUI 329322, convoacă  Adunarea 
Generală Extraordinară a acţio-
narilor în ziua de 21.08.2017 orele 
14:00 la sediul societăţii  pentru 
discutarea următoarei ordini de 
zi: 1. Prelungirea mandatului 
administratorului societăţii.  2. 
Schimbarea sediului social al 
societăţii. 3. Aprobarea  situaţiilor  
financiare  anuale. 4. Alegerea 
cenzorului. 5. Aprobarea actului 
constitutiv actualizat al societăţii. 
6. Acordarea unui mandat special  
administratorului societăţii. 7. 
Diverse. În cazul in care AGEA 
nu se poate ţine în data de 
21.08.2017 orele 14:00, din cauza 
neîndeplinirii condiţiilor legale şi 
statutare, şedinţa se va ţine în 
acelaşi  loc în data de 22.08.2017, 
orele 14:00. Documentele pot fi 
consultate  la sediul  societăţii, 
începând  cu data de 21.07.2017. 
Informaţii suplimentare pot 
obţine la sediul societăţii, înce-
pand cu data de 21.07.2017. 
Administrator, Simor Samuel.

LICITAȚII  
l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, 
str. A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, 
număr de înmatriculare la Regis-
trul Comerţului J18/311/2012, 
C.U.I. 30267310,  organizează în 
data de 10.08.2017, ora 11:00 lici-
tatie publica deschisa cu calificare, 
cu strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„bunuri”. Bunurile (2 buc excava-
toare 1400, 1 buc masina de haldat 
MHD4400 si 1 buc carucior cu 
banda pe senile) si preturile de 
pornire sunt prezentate in Anexa la 
Regulament. Documentaţia de 
valorificare (Regulament, proiect 
de contract si formulare) se poate 
procura doar in baza unei solicitari 
transmise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372819765. Data limită de depu-
nere a ofertelor  este 10.08.2017, 
ora 09:00.

l Chicioroagă Mihăiţă Întreprin-
dere Individuală -în faliment, cu 
sediul în localitatea Oraviţa, jud. 
Caraş-Severin, Număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  
F11/775/2012, CUI 3065199, vă 
face cunoscut faptul că în data de   
02.08.2017, ora 11.00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar Licev 
Grup SPRL din Reşiţa, str. Horea 
bl.A2, parter, licitaţie publica cu 
strigare privind vânzarea următoa-
relor bunuri  aparţinând debitoarei: 
1) Adăpost animale şi teren în 
suprafaţa de 5.755 mp situat în 
Agadici, jud. Caraş-Severin, CF 
33.386 Oraviţa nr. cad. 33.386  la 
preţul de 17.566 euro+TVA, repre-
zentând 100% din preţul de 
evaluare. 2) Teren extravilan în 
suprafaţă de 12.948mp situat în 
Agadici, jud. Caraş-Severin CF nr. 
3242 Oraviţa nr. cad 32042, la 
preţul de 4.695 euro+TVA  repre-
zentând 100% din preţul de 
evaluare. 3) Semănătoare KUHN 
Premia 4000 la preţul de 7.498 
euro+TVA, reprezentând 100% din 
preţul de evaluare. În cazul în care 
bunurile scoase la licitaţie nu se 
vând la data stabilită, următoarele 
licitații vor avea loc astfel: 
16.08.2017, 30.08.2017, 06.09.2017 
şi 20.09.2017 ora 11.00 la sediul 
lichidatorului judiciar, la acelaşi 
preț. Caietele de sarcini se pot achi-
ziționa de la sediul lichidatorului 
judiciar la valoarea de 500 lei 
pentru fiecare bun imobil şi 200 lei 

pentru bunul mobil. Înscrierea la 
licitaţie şi achiziționarea caietului 
de sarcini se poate face în fiecare zi 
de luni până vineri cu excepția zilei 
în care are loc licitaţia. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% 
din prețul de pornire al licitației. 
Informații suplimentare se pot 
obține la telefon 0255.212.940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar. 

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, asociate 
prin contract, Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvenţă 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mără-
şeşti, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile şi 
imobile existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11, 
parter, camera 2, judeţul Mehe-
dinţi, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Mehedinţi sub 
nr.J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr.6633311, 
aflată în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr.177/2016 din 
şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribu-
na lu l  Mehed in ţ i  în  dosar 
nr.6902/101/2012, după cum 
urmează: 1.*Teren intravilan cu 
St= 5.564mp, nr. cadastral 30243, 
Structura metalică- hală cu Sc= 
2.524mp şi Su= 2.406mp situată în 
Caransebeş, str.Ardealului, FN, 
Judeţul Caraş-Severin*, la preţul 
de pornire a licitaţiei de 183.848,00 
Euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii), valoarea nu 
include TVA; 2.*Sistem de Cântă-
rire AE60/16 de 80 tone, la preţul 
de pornire a licitaţiei de 3.261,00 
Euro exclusiv TVA; 3.*Sistem de 
Cântărire AE60/16 de 60 tone, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 
1.569,00 Euro exclusiv TVA. Lici-
taţia va avea loc la punctul de lucru 
al debitoarei situat în localitatea 
Timişoara, str.Enric Baader, nr.13, 
jud.Timiş, la data de 01.08.2017, 
ora 13.00, iar în cazul în care bunu-
rile nu vor fi valorificate, licitaţia va 
fi reluată, în aceleaşi condiţii, la 
data de 08.08.2017, ora 13.00, la 
data de 16.08.2017, ora 13.00, la 
data de 22.08.2017, ora 13.00, la 
data de 29.08.2017, ora 14.00, 
respectiv la data de 05.09.2017, ora 
13.00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea 
caietului de sarcini şi consemnarea 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 

pornire al licitaţiei, până la înce-
perea licitaţiei în contul unic de 
insolvenţă deschis la Banca Comer-
cială Carpatica, sub nr.RO 98 
CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi până la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevăzută 
de lege. Informaţii suplimentare, 
privind bunurile scoase la licitaţie, 
la telefoanele: 0252.328.293, 
0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consul-
tant-insolventa.ro.

l  S C  E D I T U R A  L V S 
CREPUSCUL SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile – 
utilaje pentru industrie poligrafica 
si autoturisme, respectiv: Masina 
brosat Subly, an fabr. 2001, functio-
nala, la pretul de 3.200 lei, Masina 
tipar inalt Man 1000, an fabricatie 
2004, functionala, la pretul de 
5.600 lei, Masina cusut Brohmer 
AMK 385, an fabr. 2004, functio-
nala, la pretul de 12.000 lei, Masina 
de ambalat in folie, an fabr. 2005, 
functionala, la pret de 6.500 lei, 
Masina de ambalat folie speed, an 
fabr. 2005, functionala, la pretul de 
6.200 lei, Masina tipar Rotativa 
Solna, an fabr. 2005, functionala, la 
pretul de 61.600 lei, Masina de 
stantat hidraulica MSH180, an 
fabr. 2006, functionala, la pretul de 
10.900 lei, Ford Fiesta, motorina, 
an fabricatie 2007, km ~320.000, 
pret: 5780 lei, Ford Fiesta, moto-
rina, an fabricatie 2007, km 
140.000, pret: 9520 lei (pt. piese de 
schimb), Ford Fiesta, motorina, an 
fabricatie 2006, km ~ 370.000, pret: 
4980 lei (pt. piese de schimb), Ford 
Fiesta, motorina, an fabricatie 
2006, km ~ 330.000, pret: 5380 lei, 
Peugeot 206, motorina, an fabri-
catie 2005, km ~ 270.000, stare 
nefunctionala (lovita lateral 
stanga) pret: 1960 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit 
in rapoartele de evaluare. Licitatiile 
sunt organizate in baza hotararii 
Adunar i i  Cred i tor i lor  d in 
26.06.2015 si vor avea loc pe data 
de:  24.07.2017,  26.07.2017, 
27.07.2017, 31.07.2017, 01.08.2017, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 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 PETRE GHEORGHE - Albeștii de Argeș, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autospecializată 

marca Roman, culoare maro, nr. înmatriculare AG-66-BUN, 

13.914 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 

cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare, 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată     

de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

08.08.2017. Licitația va avea loc în data de 09.08.2017, ora 

11.00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 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 FLOAREA ION - Cicănești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren agricol în suprafață de 

1,42 ha, situat în localitatea Cicănești, jud. Argeș, 12.000 lei. 

Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare, 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 

licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de către 

Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 

Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 09.08.2017. 

Licitația va avea loc în data de 10.08.2017, ora 11.00, la Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 

telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de 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 CIOBANU GHEORGHE - Băiculești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan în 

suprafață de 970 mp, situat în localitatea Băiculești, satul Tutana, 

8.700 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 50% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 

cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare, 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată     

de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

08.08.2017. Licitația va avea loc în data de 09.08.2017, ora 

13.00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.
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02.08.2017, 03.08.2017, 07.08.2017, 
09.08.2017, 10.08.2017 orele 12.00 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl. 
33 S1, et. 7, cab. 7B. Conditii de 
participare si relatii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l Anunt privind organizarea licita-
tiei de masa lemnoasa fasonata din 
fondul forestier administrat de 
R.P.L. Ocolul Silvic Valea Hate-
gului R.A. din productia anului 
2017 Organizatorul licitatiei: Regia 
Publica Locala Ocolul Silvic Valea 
Hategului R.A., cu sediul in locali-
tatea Densus, nr.35, jud. Hune-
doara, având telefon 0254.77.50.45, 
FAX 0254.77.50.45 și adresa de 
e-mail: os.valeahategului@gmail.
com. Data și ora desfășurării licita-
ţiei: 31.07.2017 ora 12:00. Locul 
desfasurarii licitatiei: O.S. Vl. Hate-
gului, Densus, nr.35, Hunedoara 
(sediul ocolului) Tipul licitatiei: 
Licitatie publica in plic inchis. Lici-
taţia este organizată și se va desfă-
șura  potr iv i t  preveder i lor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr 
617/2016. Data și ora organizării 
preselecţiei:.26.07.2017 ora12:00. 
Data și ora-limită până la care pot 
fi depuse documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie :  
documentatia pentru preselectie si 
inscrierea la licitatia de masa 
lemnoasa fasonata, va fi inaintata 
de catre agentii economici care 
doresc sa participle la licitatie in 
conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de valorificare a masei 
lemoase din fondul forestier propri-
etate publica, aprobat prin HG 
617/2016 si se poate trimite prin 
posta sau se va depune direct la 
sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea 
Hategului R.A.,respectiv Densus, 
nr.35, judetul Hunedoara, pana cel 
tarziu in data de 25.07.2017 ora- 14  
Lista partizilor/ grupajelor de 
partizi/ loturilor/ pieselor care se 
licitează, preţul de pornire a licita-
ţiei și pasul de licitare pentru 
fiecare partida/ grupaj de partizi/ 
lot/ piesa se regasesc in caietul de 
sarcini si sunt afișate la sediul orga-
nizatorului și pe site-ul www.ocoa-
lederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonata oferit la 
licitaţie 1510mc,din care pe natură 
de sortimente: -furnir tehnic 
300(mc); -bustean cherestea FA-C1 

=800 (mc); -bustean cherestea 
FA-C2= 350 (mc); -bustean 
cherestea MO-C1 =40 (mc) 
-bustean cherestea MO-C2 =20 
(mc). Masa lemnoasă fasonata care 
se oferă spre vânzare nu provine 
din fondul forestier proprietate 
publică certificat. Masa lemnoasă 
fasonata rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeași 
zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament și de alte 
reglementări în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat la sediul 
Ocolului Silvic Valea Hategului, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
20.07.2017,valoarea caietului de 
sarcini fiind de 100lei+TVA. Alte 
informaţii privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiei: Neinche-
ierea contractului de vanzare- 
cumparare a masei lemnoase 
adjudecate, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a opera-
torului economic/ grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă și pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. Garanţia de contractare 
nu se restituie operatorului 
economic, în următoarele situaţii: 
a)nu a fost încheiat contractul de 
vânzare- cumpărare a masei 
lemnoase, în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; b) 
nu a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii contrac-
tului; c) își retrage oferta în peri-
oada de valabilitate a acesteia; d) a 
fost încheiat în termen contractul 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, 
cu acordul părţilor, se folosește 
pentru constituirea cauţiunii 
prevăzute de art.66 alin.(1) din 
Legea nr. 46/2008- Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulteri-
oare, pentru constituirea garanţiei 
de bună execuţie si/sau pentru 
plata contravalorii masei lemnoase 
contractate. Pentru informații și 
date suplimentare va puteți adresa 
organizatorului licitatiei: Sef  
Ocol- Ing. Dramnesc  Septi-
miu,Tel.: 0762.25.78.30 Resp.
P r o d u c t i e -  Te h n .  S a n d u 
Eugen,Tel.: 0762.25.78.32 La 
telefon Ocol 0254.77.50.45, la Fax 
0254.77.50.45 și prin e-mail os.
valeahategului@gmail.com. Orga-
nizator licitatie, Regia Publica 
Locala Ocolul Silvic Valea Hate-
gului R.A.

l SC Baza de Aprovizionare 
Desfacere Metal SRL, in faliment, 
anunta vanzarea, prin lichidatorul 
judiciar Suma Insolvency IPURL, 
a bunurilor din patrimoniu, prin 
licitatie publica. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc saptamanal, in 
fiecare zi de vineri, incepand cu 
data de 04.11.2016 la sediul lichida-
torului judiciar situat in Bucuresti, 
Al. Emil Botta nr. 4, BL. M 104, Ap. 
5, Sect. 3. Date de contact: - telefon 
0314359396; - fax 0372.895.818; 
Bunurile ce urmeaza a fi licitate: 
imobil format din teren si cladiri cu 
destinatie industriala situat in loca-
litatea Cazanesti Judetul Ialomita, 
DN 2A/E60. Imobilul este compus 
din: Teren intravilan care are o 
suprafata de 49.386 mp; Cladire 
C92 ( Birouri) – Sc=349, 96 mp; 
Cladire C93 (CT) – Sc=274,09 mp, 
Scd=274,09 mp) – zidarie din cara-
mida; Cladire C94 (Atelier ) – 
Sc=348,01 mp, Scd= 348,01 mp) 
- zidarie din caramida; Cladire C95 
(Remiza) – Sc=1015,76 ml, 
Scd=1015,76 mp) – structura din 
metal. Valoarea totala 114.546 
EUR fara TVA. Caietul de sarcini, 
in valoare de 1000 lei, se va putea 
achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Primăria Ghidfalău organizează 
în data de 03 august 2017, orele 
10.00, licitație publică deschisă cu 
strigare pentru vânzarea a 9mc 
masă lemnoasă pe picior. Înscrierea 
la licitație se face până la data de 
28 iulie 2017. Relații la Primăria 
comunei Ghidfalău, la telefon: 
0267-353.787.

l Primăria comunei Aita Mare 
organizează în data de 10 august 
2017, orele 10.00, licitaţie publică în 
plic închis, cu preselecție, pentru 
vânzarea a 560mc masă lemnoasă 
pe picior. Înscrierea la licitaţie se 
face până la data de 04 august 
2017, ora 09.00. Relaţii la Primăria 
comunei Aita Mare, județul 
Covasna, la telefon: 0267.355.582.

l Comuna Vinga, cu sediul în 
localitatea Vinga, str. Principală, nr. 
27, jud. Arad, CIF 3519607, în 
calitate de organ de executare, 
dosar executare silită nr. 1/2016, 
debitor fiind  Societatea Agricola 
Agro Vinga cu sediul în România, 
comuna Vinga, nr. 478, judeţul 
Arad, CUI 3026846,  anunță 
vânzarea la licitație publică ( Lici-

tația a-IV-a), conform prevederilor  
art. 250 din Legea nr. 207/2015, la 
data de 09.08.2017, ora 10:00, la 
sediul Primăriei Comunei Vinga, 
din Vinga, nr. 27, jud. Arad, a 
bunului imobil situat în localitatea 
Vinga FN, jud. Arad, constând în 
teren intravilan în suprafaţă de 
2.286 m2, situat în localitatea 
Vinga, FN, jud. Arad, înscris în CF 
nr. 305665 Comuna Vinga (CF 
vechi: 9277 Vinga) cu nr. top 
4429/4/2; 4429/4/3; 4430/2; 4430/3; 
4430/4;------------ -cu magazie 
cereale nr. top 4429/4/2 , nr. cad. C1 
(având suprafaţa construită de 699 
mp din zidarie de cărămidă și 
șarpantă din țiglă amenajată 
specific depozitării cerealelor –
pereți tencuiți și stropiți în culori de 
apă, cu instalație de iluminat și 
pardosea din dulapi de lemn, actu-
almente este folosită tot pentru 
depozitare cereale),------------ -- cu 
magazie depozit nr. top 4429/4/3, 
nr. cad. C2 (având suprafaţa 
construită de 780 mp pe schelet 
metalic cu pereți din diverse mate-
riale, respectiv și din zidărie de 
cărămidă și din beton și plăci din 
azbociment folosită tot pentru 
depozitare cereale),------ -------cu 
cabină pază nr. top 4430/2, nr. cad. 
C3 (având suprafaţa construită de 
10,5 mp din zidarie de cărămidă și 
acoperită cu placă din beton, fără 
tâmplărie-neutilizată și nefuncțio-
nală),----------------Construcția 
depozit combustibil nr. top 4430/3, 
nr. cad. C4 nu mai există faptic, 
fiind actualmente demolată----------
---cu cladire cabină poartă și 
birouri nr. top 4430/4, nr. cad. C5 
(având suprafaţa construită de 58,5 
mp din zidarie de cărămidă și BCA 
acoperită cu placă din beton, fără 
tâmplărie- neutilizată și nefuncțio-
nală). Preţul de pornire pentru 
a-IV-a licitație este de 204.135 lei, 
exclusiv TVA. Taxa de participare 
la licitație este de 10 % din prețul 
de pornire al licitației. Depunerea 
ofertelor și achitarea taxei de parti-
cipare la licitație se pot face cel 
târziu cu o zi înainte de data licita-
ției. Bunul imobil mai sus menţi-
onat este grevat de următoarele: 
drept de ipotecă rang I (Creditor: 
Comuna Vinga); rang II (Creditor: 
ANAF- DGRFP Timișoara- Admi-

nistrația Județeană a Finațelor 
Publice Arad). Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei Vinga sau la tel. 
0257/460126. 

l Primăria orașului Bragadiru, cu 
sediul în orașul Bragadiru, șos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, 
în vederea închirierii,  terenul în 
suprafaţă de 4 mp,  situat în dome-
niul public al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, amplasat adiacent 
imobilului din șos. Alexandriei nr. 
470. Licitaţia va avea loc în data de 
06.09.2017, orele 10.00. Cererea de 
înscriere la licitaţie însoţită de 
documentele solicitate, conform 
Caietul de sarcini, se vor depune 
până la data de 04.09.2017, orele 
15.00, la Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021.448.07.95 
interior 123

PIERDERI  
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Balasa Marynic SNC 
cu sediul in Municipiul Craiova, 
Cart. Craiovita Noua Bl. 9A, Sc.1, 
Ap. 9, Judetul Dolj, J16/1267/1992, 
CUI 2325262, declara certificatul 
de inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC Magarea SNC cu sediul in 
Com. Bradesti, Sat Tatomiresti, 
Judetul Dolj, J16/1695/1992, CUI 
2280020, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC Ducu Met Com SRL 
sediul in Municipiul Craiova, Cart. 
Craiovita Noua, Bl. 132B, Sc. 1, Ap. 
14, Judetul Dolj, J16/3272/1993, 
CUI 5001546, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfa emis pe numele 
Preda Adrian Stefan. Il declar nul.

l Pierdut contract vanzare/cumpa-
rare, proces verbal predare/primire 
locuinta, schita locuinta si contor 
rate pe numele Dumitrașcu Ion si 
Dumitrașcu Raveca pentru aparta-
ment situat in Bucuresti, str. Elena 
Caragiani nr. 18, bl. 3A, sc.3, et.3, 
ap.45, sector 1. Declar nule. 

l Pierdut titlu proprietate pe 
numele Batrinu Gheorghe si 
Constanta, eliberat de prefectura 
Jud Teleorman, administratia 
financiara, cu nr. 89 din 06/03/1991

l Pierdut  certificat Eur1, număr 
R0065789, emis de către Biroul 
Vamal de interior Ilfov, pentru S.C. 
Den Braven Romania Comex 
S.R.L. adresă sediu social: Buftea, 
str.Răsăritului 51, jud.Ilfov, C.U.I. 
9827274.

l Pierdut act concesiune proprie-
tate loc de veci nr.8  din 31.08.1985 
eliberat de Parohia Giulești Sărin-
dari, pe numele Smaranda Ion, 
pentru morminte situate în cimi-
tirul vechi, figura 11, locul 19, rand 
17, declar nul.

l Pierdur certificat de înmatricu-
lare al societăţii  Stiteh S.A., 
J40/27/1990, C.U.I. 329322,  seria 
A,  nr. 168737/14.06.1995,  emis de 
Registrul Comerţului București. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B, nr. 1322977, emis de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului, 
aparţinând companiei naţionale 
L o t e r i a  R o m a n a  S . A . , 
J40/19689/1999, C.U.I. 12397185. Îl 
declar nul.

l SC Horduck SRL cu sediul in 
Bucuresti, sos.Stefan cel Mare nr.32, 
bloc 26A, scara 1, etaj 8, ap.50, 
sector 2, avand CUI RO 29784534, 
J40/1720/2012, declar pierdute 
Cartea de interventii, Certificatul de 
atribuire a numarului de ordine 
DGFP si Declaratia de Instalare 
pentru casa de marcat Orgtech 
Abac seria OT477654. Declar nule.

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

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

55447/18.07.2017. 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 08, 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. PROD AGRIMEX S.R.L., CUI 15501417, cu 

domiciliul fiscal în Mun. Alexandria, str. Turnu Măgurele, nr. 1, bl. 500, sc. A, ap. 1, parter, jud. 

Teleorman: - Autoutilitară N1, Furgon, marca Iveco, tipul Turbo Daily 35-10, nr. de identificare 

ZCFC3570105231620, nr. înmatriculare TR-04-BAK - preț de pornire, a-II-a licitație = 9.722 lei 

(exclusiv TVA), grevat 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 licitatei, 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. 360.

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

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

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

executare nr. 4986/2015. Nr. 4986 din 14.07.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna 07, ziua 14. 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 03, luna 08, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 

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

BUIAC RODICA, a treia licitație/ licitația a III - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri - 

apartament în suprafață de 63,87 mp, compusă din ... și construită din ... și învelită cu ... și teren 

aferent în suprafață de 18,01 mp, situate în localitatea Călărași, str. Pompierilor, nr. 8, bl. A 36, sc. 1, 

ap. 19, preț de evaluare/ de pornire al licitației 87143 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Călărași, Creanțe - 2.235.373 lei;      

b). Teren intravilan care nu este aferent clădirii/ parții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață   

de ... mp, situat în localitatea ..., tarla ..., parcela ..., str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 

cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, 

respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. 

Data afișării: 18.07.2017.


