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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal bucătărie 
cu experienţă, venit foarte avan-
tajos salariu fix +bonusuri săpta-
m â n a l e  c o n s i s t e n t e . 
0735.869.001.

l Comuna Corunca cu sediul în: 
loc. Corunca, nr. 108, Jud. Mureş, 
în baza Legii 188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
functiei publice de Consilier, 
clasa I., grad profesional debu-
tant în cadrul Compartimentului 
urbanism.Conditii generale:Can-
didaţii trebuie să indeplinească 
cumulativ condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr.188 din 1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată.Condiţii 
specifice de participare la concur-
s:Arhitect diplomat, urbanist 
diplomat sau de conductor arhi-
tect, inginer sau subinginer în 
domeniul construcţiilor, absol-
vent al cursurilor de formare 
profesională continuă de speciali-
tate în domeniul amenajării teri-
tor iului ,  urbanismului  ş i 
autorizării construcţiilor, organi-
zate conform art. 36 alin. (10) din 
Legea 350/2001.Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursu-
lui:Proba scrisă: 31 iulie 2017 ora 
10, la sediul Primăriei Corun-
ca,Interviu: data şi ora interviului 
vor fi comunicate odată cu 
afişarea rezultatului la proba 
scrisă.Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției in  
termen  de  20 de zile calendaris-
tice de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial. 
Informații suplimentare: tel. 
0265/243152, email: corunca@
cjmures.ro.

l Complexul Muzeal Bistrița, cu 
sediul în localitatea Bistrița, str.
General Grigore Bălan, nr.19, 
judeţul Bistrița-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Contabil şef, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 21.07.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
26.07.2017, ora 10.00 (dacă este 
cazul). Condiţii specifice: -studii 
universitare de lungă durată 
absovite cu diplomă de licență în 
domeniul ştiințe economice; 
-studii de masterat sau postuni-
versitare în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției; 

-vechime în specialitatea studi-
ilor: 9 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal 
Bistrița. Relaţii suplimentare la 
Complexul Muzeal, persoană de 
contact: Năstase Mirela, telefon: 
0747.336.323.

l Complexul Muzeal Bistrița, cu 
sediul în localitatea Bistrița, str.
General Grigore Bălan, nr.19, 
judeţul Bistrița-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: muzeograf 
debutant -1 post; gestionar 
custode -1 post; muncitor -1 post; 
muzeograf -1 post; Număr 
posturi: 4 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 24.07.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
27.07.2017, ora 10.00 (dacă este 
cazul). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Muzeograf debutant 
-studii universitare de lungă 
durată absovite cu diplomă de 
licență în domeniul biologie 
-geografie; -vechime în speciali-
tatea studiilor: fără vechime; 
-Muzeograf, gradul I -studii 
universitare de lungă durată 
absovite cu diplomă de licență în 
domeniul relaţii internaţionale şi 
studii europene, istorie, drept, 
limbi moderne aplicate, filologie; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani; -Gestionar 
custode, treapta II -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă: 3 ani; 
-Muncitor -studii generale sau 
şcoală profesională; -atestate 
profesionale constituie un 
avantaj; -vechime în muncă: 3 
ani; -disponibilitate pentru depla-
sări şi program flexibil; -să fie 
sociabil, persuasiv şi bun organi-
zator; -să aibă cunoştinte de 
operare PC, navigare internet; 
-să aibă abilităţi de comunicare. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal 
Bistrița-Năsăud, Str.General 
Grigore Bălan, nr.19, Bistrița. 
Relaţii suplimentare la sediul: 

Complexului Muzeal Bistri-
ța-Năsăud, nr.19, persoană de 
contact: Năstase Mirela, telefon: 
0747.336.323.

l Complexul Muzeal Bistrița, cu 
sediul în localitatea Bistrița, str.
General Grigore Bălan, nr.19, 
judeţul Bistrița-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: Desenator artistic, 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 24.07.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
27.07.2017, ora 10.00 (dacă este 
cazul). Condiţii specifice: -Dese-
nator artistic -studii universitare 
de lungă durată absovite cu 
diplomă de licență de specialitate 
sau de specialități înrudite; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor: 3 ani; -să aibă cunoştinte de 
operare PC. 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 Complexului 
Muzeal Bistrița. Relaţii supli-
mentare la sediul: Complexului 
Muzeal Bistrița-Năsăud, nr.19, 
persoană de contact: Năstase 
Mirela, telefon: 0747.336.323.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
urmatorului post de executie 
vacant din cadrul Căminului de 
Bătrâni:1. Infirmieră – 1 post.
Condiții de participare:minim 
studii generale; absolvent curs 
infirmieră.Concursul se va desfă-
şura la sediul din Piața. Eroilor 
nr. 1A, după cum urmează: 
înscrierile se fac în perioada 
29.06-12.07.2017 intre orele 9.00 

- 14.00; proba scrisă va avea loc 
în data de 25.07.2017 ora 
9.30; proba interviu/proba prac-
tică va avea loc în data de 
27.07.2017 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A 
si trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, actu-
alizată. Condițiile de participare 
sunt afişate la sediul instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A şi pe 
site-ul institutiei www.asscplo-
iesti.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la compartiment 
Resurse Umane - tel. 0740178780 
sau 0244511137 tasta 120.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
contractual de conducere, vacant, 
pe durată nedeterminată, de 
Director general, gradul profesi-
onal II, la Direcția generală 
reglementări, autorizări. Condiții 
specifice: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic, 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 5 ani. Concursul se 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
21.07.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 26.07.2017, 
ora 10.00 -interviul, la sediul 
ANRSC. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
ANRSC, până la data de 
13.07.2017, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până joi, 
între orele 08.30-16.00, şi vineri, 
între orele 08.30-13.30. Condițiile 
de participare, bibliografia şi 
actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere se 

afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul ANRSC şi la numărul 
de telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 
Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale de execuție 
vacante, pe durată nedetermi-
nată: I.Direcția financiar, conta-
bilitate, administrativ -Serviciul 
buget, financiar, salarizare: 1.
Expert, gradul profesional IA -1 
post -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul economic, 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani şi 6 luni. II.
Direcţia prețuri, tarife, ajutor de 
stat -Serviciul preţuri, tarife: 1.
Expert debutant -1 post -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic sau 
economic, vechime în speciali-
tatea studiilor:-. III.Direcția 
generală monitorizare şi control 
-Agenț ia  t e r i tor ia lă  Sud 
Muntenia: 1.Expert, gradul 
profesional IA -1 post -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic, 
economic, juridic etc., vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 
6 ani şi 6 luni. 2.Expert, gradul 
profesional IA -1 post -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul economic, 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani şi  6 luni. 
Concursul se organizează în data 
de 21.07.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 26.07.2017, 
ora 10.00 -interviul, la sediul 
ANRSC. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
ANRSC până la  data de 
13.07.2017, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până joi, 
între orele 08.30-16.00, şi vineri, 
între orele 08.30-13.30. Condițiile 
de participare, bibliografia şi 
actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul ANRSC şi la numărul 
de telefon: 021.317.97.51, int.167.

l Institutul Naţional de Cerceta-
r e - D e z v o l t a r e  p e n t r u 
Ştiinţe Biologice Bucureşti, cu 
sediul în Bucureşti, sector 6, Spl.
Independenţei, nr.296, având ca 
obiect de activitate cerceta-
rea-dezvoltarea, în conformitate 
cu HG 2082/2004, pentru apro-
barea Regulamentului de Organi-
zare şi Funcţionare al INCDSB, 
anunţă scoaterea la concurs a 6 
posturi specifice activităţii de 
cercetare a institutului, după 
cum urmează: INCDSB Bucu-
reşti: -un post CS I -domeniul 
informatică (fracţiune de normă, 
durată determinată); -un post CS 
I -domeniul informatică (durată 
determinată); -un post  CS 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

MOCIOFAN ION LAURENTIU - Godeni, după cum urmează: 

Denumire: Autoturism Opel Zafira, an fabricație 2001, nr. 

înmatriculare AG-12-DWZ. Valoare [Ron, fără TVA]: 7.737 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

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

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/215, până în ziua 

de 13/07/2017. Licitația va avea loc în data de 14/07/2017, ora 

11:00:00, la sediul SFM - Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - 

corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 

care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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II -domeniul informatică (frac-
ţiune de normă); -un post  CS 
III -domeniul matematică (frac-
ţ i u n e  d e  n o r m ă ) ;  - u n 
post CS -domeniul informatică 
(fracţiune de normă); -un post 
CS -domeniul chimie. Organi-
zarea concursului se face în 
conformitate cu prevederile Legii 
319/2003, privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare. 
Data-limită a depunerii cererilor 
de înscriere şi a dosarelor 
29.07.2017. Regulamentul de 
concurs, bibliografia, precum şi 
alte informaţii utile privind orga-
nizarea concursului le puteţi afla 
la sediul institutului sau la 
tel.021.220.77.80.

l Administraţia Domeniului 
Public Sector 1, Bucureşti anunţă: 
concurs de recrutare organizat în 
data de 21.07.2017, ora 10.00, 
proba practică şi în data de 
25.07.2017, ora 11.00, proba inter-
viului pentru ocuparea urmă-
toarei funcții contractuale de 
execuție vacante: muncitor cali-
ficat treapta profesională II în 
cadrul Compartimentului Mate-
rial Dendro -Floricol, studii 
minime: generale; certificat califi-
care f loricultor; vechime în 
muncă: minimum 2 ani. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 
4, sector 1, în perioada 30.06 
–14.07.2017. Condiţiile de partici-
pare şi tematica se afişează la 
sediul instituției. Relaţii supli-
mentare la secretarul comisiei de 
concurs, doamna Roxana Pisal, 
telefon 021.319.32.53 int. 117.

l Primăria comunei Horleşti 
organizează concurs în baza HG 
286/2011 şi HG 1027/2014 la 
sediul  Pr imărie i  comunei 
Horleşti, județul Iaşi, în data de 
21.07.2017 ora 10:00 proba scrisă 
şi în data de 27.07.2017, ora 11:00 
interviul, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
Referent în cadrul Compartimen-
tului Registrul agricol. Condiții 
de participare: Nivelul studiilor 
medii.Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Primă-
riei Horleşti- secretariat în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul 
Oficial Partea a III-a respectiv în 
perioada 03.07.2017– 14.07.2017. 
Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul primăriei 
comunei Horleşti. Relații supli-

mentare se pot obține de la sediul 
primăriei comunei Horleşti şi la 
telefon  0232-413200.

l În data de 31-07-2017, ora 9 va 
avea loc la sediul Primăriei or. 
Mărăşeş t i ,  jud .  Vrancea ,  
Concursul pentru ocuparea unui 
post vacant personal contractual, 
pe perioadă nedeterminată, de 
îngrijitor în  Centrul de zi 
socio-educaţional.Condiţii de 
participare:Generale: conform 
art.3 din HG nr.286/2011 modifi-
cată şi completată cu HG 
nr.1027/2014;Specifice: minim 
studii gimnaziale.În perioada 
29/06– 12/07/2017, la sediul 
Primăriei or. Mărăşeşti se vor 
depune dosarele de participare la 
concurs,  care trebuie să cuprindă 
următoarele documente:1.Cerere 
de înscriere la concurs;2.Copie 
Carte de identitate;3.Copie după 
documentele care atestă nivelul 
studiilor solicitate;4.Curriculum 
vitae;5.Cazier judiciar; 6.Adeve-
rinţă medicală care atestă că este 
apt pentru angajare.Copiile 
actelor prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretarul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate.
Concursul  va avea următoarele 
etape:1.Selecţia dosarelor: 
13-14/07/2017;2.Proba scrisă: 
31-07-2017, ora 9;3.Interviul- data 
va fi anunţată odată cu afişarea 
rezultatelor probei scrise. Biblio-
grafia va fi afişată pe site-ul şi pe 
tabela de afişaj ale instituţiei.
Relaţii suplimentare, la sediul 
Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon 
0237260550.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 25.07.2017, ora 10.00– proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de conducere 
vacante, astfel:1 post de Director 
General –Administraţia Dome-
niului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6.Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 
147-149 Sector 6. Proba scrisă în 
data de 25.07.2017, orele 10.00.
Interviu: data şi ora vor fi comu-
nicate ulterior.Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
partea a III-a, la sediul Primăriei 
Sectorului 6 şi trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art 6 din H.G. nr. 
286/2011.Condiţiile de participare 
şi bibliografia se afişează la sediul 
şi pe site-ul Primăriei Sector 6 
www.primarie6.ro.Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sector 6, Serviciul  
Managementul  Resurselor 
Umane,  persoana de contact- 
secretarul comisiei de concurs, et. 
1,  cam. 32 sau la tel . /fax 
0376.204.439.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti cu sediul în B-dul 
Libertăţii  nr.18,  bl.104, sector 5, 
organizează concurs/ examen de 
recrutare în data de 01.08.2017 
ora 10.00- proba scrisă şi în 
04.08.2017 ora 10.00- interviul, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de conducere vacantă de Șef 
Serviciu Monitorizare Obiective şi 
Planificare Operativă.Condiţiile 
de desfăşurare şi participare la 
concurs, condiţiile specifice 
ocupării funcţiei  publice de 
conducere vacantă şi bibliografia 
se vor afişa la sediul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti 
şi pe site-ul instituției (www.plmb.
ro).Dosarele de înscriere se depun 
la Serviciul Resurse Umane, 
Securitate şi Sănătate în Muncă 
din cadrul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală şi Control a Muni-
cipiului Bucureşti, cu sediul în 
B-dul Libertăţii  nr. 18, bl. 104,  
sector 5, în termen de 20 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare la telefon 
021/539.14.25.       

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti  cu sediul în B-dul 
Libertăţii  nr.18,  bl.104, sector 5, 
organizează concurs/ examen de 
recrutare în data de 01.08.2017 
ora 10.00- proba scrisă şi în data 
de 04.08.2017 ora 10.00-interviul,  
pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuție vacante:Poli-
țist local, clasa III (M), grad 
profesional superior -Serviciul 
Intervenții -1 post.Inspector, clasa 
I (S), grad profesional asistent –
Biroul Pregătire Profesională -1 
post.Condiţiile de desfăşurare şi 
participare la concurs/examen, 
condiţiile specifice ocupării func-
ţiilor publice de execuție vacante 
şi bibliografia se vor afişa la sediul 
Direcției Generale de Poliție 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti şi pe  site-ul instituției 

(www.plmb.ro).Dosarele de 
înscriere se depun la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate şi 
Sănătate în Muncă din cadrul 
Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti cu sediul în B-dul 
Libertăţii nr. 18, bl. 104,  sector 5, 
în termen de 20 de zile de la publi-
carea în Monitorul Oficial. Relaţii 
suplimentare la Serviciul Resurse 
Umane, Securitate şi Sănătate în 
Muncă, telefon 021/539.14.25.       

CITAȚII  
l Se citează numita Ciungu 
Elena, cu ultim domiciliu în 
Mioveni, strada Pieţei, bloc F6b, 
scara A, ap. 4, jud. Argeş, pentru 
termenul de judecată din data de 
30.06.2017, sala 3, ora 11,00, la 
Judecătoria Piteşti, în calitate de 
pârâtă la interogatoriu, în 
Dosarul nr. 4261/280/2016, având 
ca obiect divorţ fără copii, în 
contradictoriu cu reclamantul 
Ciungu Vasile.

l Se citează numitul Olteanu 
Gabriel, cu ultimul domiciliu în 
Piteşti, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. 
A, ap. 16, jud. Argeş, pentru 
termenul din 07.09.2017, ora 
12,00, la Judecătoria Piteşti, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Ștefan Maria, în dosarul nr. 
1131/280/2013* - ieşire din indivi-
ziune partaj succesoral.

l Se citează la Judecătoria 
Braşov pârâtul Dincă Grigore 
Cr i s t i an  pen t ru  da t a  d e 
07.09.2017, sala J1, ora 09.00, în 
dosarul civil nr.23258/16, pentru 
proces care are ca obiect obligația 
de a face.

l Puşcaşu Tudoriţa, Ţibu Lucia, 
Codău Ana, Calinciuc Rodica, 
Albişteanu Maria, Panait Liliana, 
Creţu Dumitru, Creţu Mitică, 
r e c l a m a n ţ i  î n  d o s a r  n r. 
1259/40/2017, având ca obiect 
,,contestaţie în anulare”, prin 
mandatar Ţibu Niculai, cheamă 
în judecată la Tribunalul Botoşani 
în data de 26 septembrie 2017, pe 
pârâţii Creţu Liviu şi Creţu 
Mugurel, ambii cu domiciliul 
necunoscut. 

DIVERSE  
l Anuntul de pierdere a urma-
toarelor acte: certificate constata-
toare sedii BCVO Logistics SRL: 
1. sediu secundar-punct de lucru: 

Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, 
Calea Aviatorilor, nr.4, Jud.Timis, 
cod CAEN: 4941, 5221, 5210, 
data de eliberare: 08.10.2015 2. 
sediu secundar- punct de lucru: 
Mun.Sibiu, Str.Stefan Cel Mare, 
nr.154, Jud.Sibiu, cod CAEN: 
4941, 5221, 5210, data de elibe-
rare: 23.10.2015 3. Sediu social: 
Mun.Bistrita,  Jud.Bistrita 
Nasaud, Cartier Viisoara, nr.221, 
DN.17, cod CAEN: 6820, 6202, 
5221 ,  da ta  de  e l i be rare : 
05.11.2014 4. Sediu terti: numar 
activitati: 3, cod CAEN: 4941, 
5221, 8121, data de eliberare: 
15.01.2016. Numele titularului la 
data eliberarii SC BCVO LOGIS-
TICS SRL,  RO18065355 , 
J06/903/2005.

l SC Coffee Place SRL, cu sediul 
în B-dul Burebista, nr.2, Bl.D14, 
Sect.3, Bucureşti, CUI: 25736623, 
informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pt.emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru 
restaurant desfăşurată în B-dul 
Burebista, nr.2, Bl.D14, Sect.3, 
Bucureşti. Informaţii se pot soli-
cita de la APM Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, între orele 9.00-
11.00, de luni până joi. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune la 
APMB în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

l Anunţ pentru dezbatere 
publică: S.C. Vetreria Romena 
S.R.L. cu sediul social în Popeşti- 
Leordeni, şos. Olteniţei nr.203, 
judeţul Ilfov, titular al activităţii 
de producere a sticlei, prevăzută 
în anexa nr. 1 la Legea nr. 
278/2013, în categoria “Fabri-
carea sticlei, inclusiv a fibrei de 
sticlă, cu capacitate de topire de 
peste 190 t/zi” anunţă organi-
zarea dezbaterii publice a docu-
mentelor de susţinere a solicitării 
autorizaţiei integrate de mediu 
pentru obiectivul din Popeşti- 
Leordeni, şos. Olteniţei nr. 203, 
judeţul Ilfov. Locul desfăşurării la 
sediul şos Olteniţei, 203, din 
Popeşti- Leordeni, jud. Ilfov. Data 
desfăşurării: 29.06.2017, ora 15. 
Obţinerea de informaţii supli-
mentare, depunerea de sugestii şi 
propuneri se pot efectua în zilele 
lucrătoare, între orele 8.00-16.00, 
până la data de 09.07.2017 (10 
zile lucrătoare de la apariţia 
anunţului în mass media) la 
adresa A.P.M. Ilfov, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, tel: 
021.430.15.23; fax 021.430.14.02.

SOMAȚII  
l Somație:  În dosar civil 
7355/55/2017 al Judecătoriei 
Arad, reclamanta Oze Irina, 
domiciliată în Dorobanți, nr.224, 
jud.Arad, solicită a se constata 
dobândirea prin uzucapiune a 
proprietății asupra imobilului 
teren în suprafață de 2.318mp, 
situat în loc.Dorobanți, nr.297, 
jud.Arad. nr. adm. vechi 173, 
imobil înscris în CF 302513 Doro-
banți, provenit din conversia CF 
461, proprietari tabulari văduva 
Catalina Hegedus, născ. Kasa, 
înscrisă în CF sub B1, decedată la 
16.03.1952, Hegedus Veronika 
căs. Hallai, înscrisă în CF sub B2, 
decedată la 02.01.1950, Hegedus 
Ștefan, înscris în CF sub B3, 
decedat la 03.01.1953, Hegedus 
Ana căs. Gal, înscrisă în CF sub 
B4, decedată la 02.09.1968, 

Hegedus Maria căs. Varga- 
înscrisă în CF sub B5, decedată la 
6 Iunie 1967, Hegedus Catalina 
(Katalin) căs. Loke- înscrisă în 
C F  s u b  B 6 ,  d e c e d a t ă  l a 
13.01.1969, Hegedus Matheas– 
înscris în CF sub B7, decedat la 6 
februarie 1938, Hegedus Etel 
(Adelhaida) căs. Oszlar- înscrisă 
în CF sub B8, decedată la data de 
29.11.1962, Hegedus Rozalia- 
înscrisă în CF sub B 9, decedată 
la 08.04.1918. Toți cei interesați 
pot să depună de îndată opoziție 
la Judecătoria Arad, în dosarul 
7355/55/2017 al Judecătoriei 
Arad.

l Se aduce la cunoştinţă că pe 
rolul Judecatoriei Arad se afla 
dosarul nr. 9613/55/2017, cu 
termen de solutionare   data de 
29.09.2017, avand ca obiect  
cererea  formulată de reclamantii 
Gurban Ioan-Petru si Gurban 
Ildiko,  pentru constatarea doban-
dirii  prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra  imobilului 
situat in Siria , str.Closca FN 
(Spiru Haret nr. 100 conform 
certificatului de nomenclatura), 
inscris in CF 306208 Siria top. 
76-79/1, nr. CAD top.76-79/1, 
provenit din conversia de pe 
hartie a CF vechi nr. 9457 Siria in  
suprafata de 669 mp. teren intra-
vilan .Persoanele interesate pot 
face opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Consiliul de Admi-
nistraţie al Mondelez Romania 
SA, cu sediul în Bucureşti, Sector 
2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, 
Hermes Business Campus, etaj 2, 
cod poştal: 020335, înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti 
cu nr.J40/6905/2010, codul unic 
de înregistrare 1097530 („Socie-
tatea”), prin Ivaylo Naydenov, în 
calitate de Preşedinte al Consi-
liului de Administraţie, convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, care va avea 
loc în data de 01.08.2017, de la 
ora 9.00, în sala Poiana, de la 
sediul Societăţii, având urmă-
toarea Ordine de zi: 1.Aprobarea 
vânzării imobilului Societăţii 
situat în Municipiul Braşov, str.De 
Mijloc, nr.37A, judeţul Braşov, 
înscris la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Jude-
ţului Braşov în cartea funciară 
nr.106605, compus din clădiri şi 
teren în suprafaţă totală de 
13.208mp (13.207,89mp potrivit 
cărţii funciare pe hârtie) identi-
ficat cu numerele topografice 
739/2/1, 675, 742/a, 676/1/2, 
676/2/2, 683/1/2/2, 683/1/1/2, 
680/2, 684/1, 738/1, 739/1/a, 684/2, 
la preţul de minim 2.000.000Euro 
(exclusiv TVA). 2.Împuternicirea 
domnului Ivaylo Naydenov în 
calitate de Director General şi 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, cetăţean bulgar, 
născut la data de 08.01.1967, în 
Sofia, cu domiciliul în Sofia, 
posesor  a l  CI  ser ia  BGR 
nr.641315524, emis de autorităţile 
bulgare la data de 05.11.2010, şi a 
doamnei Mirona Irina Bengescu, 
în calitate de consilier juridic, 
cetăţean român, născută la data 
de 17.08.1984, în Piteşti, cu domi-
ciliul în Bucureşti, sector 6, Str.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: PISLARU 

GENICA - Berevoiești, după cum urmează: Denumire: Autotractor 

Volvo, nr. înmatriculare AG-09-YGY. Valoare [Ron, fără TVA]: 

6.381 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

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

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

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

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 12/07/2017. Licitația va avea loc în data de 13/07/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SFM - Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 

- corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 

care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: MARTA 

DANIEL - Aninoasa, după cum urmează: Denumire: Autoturism 

Volkswagen Golf, nr. înmatriculare AG-11-PNX. Valoare [Ron, fără 

TVA]: 3.874 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

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

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

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

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 11/07/2017. Licitația va avea loc în data de 12/07/2017, 

ora 11:00:00, la sediul SFM - Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 

- corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 

care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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Fabricii, nr.47, Bl.I, et.1, ap.3, 
având CI seria RX, nr.567965, 
CNP: 2840817035272, emis de 
SPCEP S6 biroul nr.4 la data de 
05.09.2014, să reprezinte Socie-
tatea, fie împreună, fie separat, în 
vederea negocierii clauzelor 
contractului de vânzare-cumpă-
rare, a condiţiilor de plată, 
precum şi a oricărui alt element 
necesar perfectării vânzării 
imobilului şi să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii în 
faţa oricăror autorităţi sau insti-
tuţii, toate documentele necesare 
în vederea realizării oricăror 
formalităţi cerute de legile 
române pentru aducerea la înde-
plinire a vânzării imobilului, 
inclusiv, dar fără a se limita la 
contractul de vânzare-cumpărare, 
cereri adresate notarului public, 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară şi/sau organelor 
administraţiei financiare, precum 
şi orice alte documente în legă-
tură cu vânzarea imobilului. 
Oricare dintre împuterniciţi are 
puteri egale şi poate să acţioneze 
în numele şi pe seama Societăţii 
în vederea îndeplinirii oricăreia 
din rezoluţiile aprobate de 
Adunarea Generală Extraordi-
nară din data de 01.08.2017, în 
limitele şi în condiţiile impuse de 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, incluzând 
îndeplinirea formalităţilor nece-
sare pentru înregistrarea şi publi-
carea procesului-verbal al 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor sau a hotărârilor 
emise sau extras/extrase din 
acestea în faţa autorităţilor 
competente. Împuterniciţii pot 
delega în parte sau în totalitate 
puterile lor de reprezentare fie 
unui salariat al Societăţii, fie unei 
terţe părţi. La Adunarea Gene-
rală pot participa şi vota numai 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
18.07.2017 („Data de Referinţă”), 
personal sau prin reprezentant, cu 
procură specială. Accesul acţiona-
rilor la Adunarea Generală în 
cadrul sălii de şedinţă se va face 
pe baza prezentării buletinului de 

identitate. Intrarea în sala de 
şedinţă se va face între orele 
08.15-08.45. Din motive organiza-
torice, acţionarii sunt rugaţi să 
confirme participarea la adunarea 
mai sus menţionată la nr.de 
telefon: 021.303.33.71, între orele 
9.30-12.30, Luni-Vineri. Eventua-
lele procuri pentru reprezentarea 
acţionarilor la Adunarea Gene-
rală vor fi depuse în original cu 48 
de ore înainte de adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului la vot în adunarea 
respectivă. Procurile vor fi reţi-
nute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal. Ivaylo Naydenov, 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Mondelez Romania 
SA.

l Convocare Consiliul de Admi-
nistraţie al IMSAT S.A. cu sediul 
în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 
7, corp B, etaj 3, sector 6, având 
nr. de înregistrare la O.R.C. –
J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la 
sediul societăţii, în data de 
02.08.2017, ora 10.00, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
25.07.2017, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea rezul-
tatelor procedurii de exprimare 
de către acţionarii societăţii a 
opţiunilor privitoare la modul de 
rotunjire a numărului de acţiuni 
consolidate, derulate în cadrul 
operaţiunii de majorare a valorii 
nominale a acţiunilor aprobate 
prin Hotărârea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
din 08.05.2017. 2. Aprobarea 
înregistrării diferenței dintre 
numărul total de acțiuni rezultat 
în urma operațiunii de majorare 
a valorii nominale şi numărul 
total de acțiuni consolidate deți-
nute de acționari, ca acțiuni 
proprii dobândite de IMSAT S.A. 
în baza prevederilor art. 2 alin. 
(11) şi ale art. 3 din Hotărârea 
Adunării Generale Extraordi-
n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r  d i n 
08.05.2017. 3. Modificarea 

actului constitutiv al IMSAT 
S.A. ca efect al consolidării 
valorii nominale a acțiunilor prin 
actualizarea art. 3.1.1. şi 3.1.2. 
după cum urmează: ”3.1.1. Soci-
etatea are capital social integral 
privat –subscris şi vărsat –în 
valoare de 16.800.000 lei consti-
tuit dintr-un total de 33.600 
acțiuni cu valoare nominală de 
500 lei fiecare. 3.1.2. Capitalul 
social este deținut după cum 
urmează: (i) SNEF –societate pe 
acțiuni, înregistrată în Registrul 
Comerțului şi Societăților din 
Marsilia cu nr. 056 800 659 
având sediul social la nr. 87 
Avenue des Aygalades, Marsilia 
(13015), Franța, deține 32.633 
acțiuni cu valoarea nominală de 
500 lei fiecare, în valoare nomi-
nală totală de 16.316.500 lei, 
reprezentând 97,12% din capi-
talul social; (ii) alți acționari –tip 
listă –dețin 967 acțiuni, cu 
valoare nominală de 500 lei, în 
valoare nominală totală de 
483.500 lei, reprezentând 2,88% 
din capitalul social (din care 
Societatea deține 791 acțiuni cu 
valoare nominală de 500 lei, ca 
acțiuni proprii în valoare nomi-
nală totală de 395.500 lei, repre-
zentând 2,35% din capitalul 
social) .”  În cazul  în care 
cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor se va ţine la 
data de 03.08.2017, ora 10:00, în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de 
zi. Documentele şi materialele 
informative referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi a 
adunării, precum şi formularele 
de procură specială pot fi obţi-
nute de la sediul societăţii. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la tel: 021/316.66.00/274. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale personal sau prin repre-
zentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială în 
original se depune la sediul socie-
tăţii în termenul şi în condiţiile 
prevăzute de lege. Acţionarii pot 
vota prin corespondenţă prin 

utilizarea „Buletinului de vot 
prin corespondenţă” care poate fi 
obţinut de la sediul societăţii. 
Buletinul de vot prin corespon-
denţă trebuie transmis la sediul 
societăţii până cel tarziu în data 
de 25.07.2017. Director General 
Ioan Moga.

LICITAȚII  
l Anunţ licitaţie publică la lici-
taţia publică deschisă din ziua de 
24.07.2017. 1.Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact:  Comuna Podari, sat 
Podari, strada Dunării, nr.67, 
județul Dolj, CIF:4553399, cod 
poştal :  207465,  România, 
t e l . 0 2 5 1 . 3 3 9 . 1 5 5 ,  f a x : 
0251.339.211, email: primaria.
podari@yahoo.com, www.podari.
ro, persoană de contact: domnul 
Genoiu Ion. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan în 
suprafaţă de 400mp, aparţinând 
domeniului public al Comunei 
Podari, amplasat în sat Podari, 
T19, 264/2/2/1 judeţul Dolj, în 
vederea extinderii investiției: 
Tăiere, Fasonare şi Finisare 
piatră. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire a fost 
întocmită în conformitate cu 
prevederile OUG nr.54/2006. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: în urma unei Cereri scrise 
adresată Primăriei Comunei 
Podari. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
d o c u m e n t a ţ i a  d e  a t r i -
buire: Compartimentul Achiziţii 
Publice al Comunei Podari, 
Adresa: Comuna Podari, sat 
Podari, strada Dunării, nr.67, 

județul Dolj, zilnic între orele 
08.00-13.00. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006:  Gratuit. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor:  21/07/2017, ora 13.00. 
4.Informaţii  privind ofer-
tele: Ofertele vor fi întocmite 
conform documentaţiei de atri-
buire. 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 24/07/2017, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: sediul Comunei 
Podari,  sat Podari,  strada 
Dunării, nr.67, județul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar original şi un 
exemplar în copie. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor:  25/07/2017, ora 10.00, 
sediul Comunei Podari, sat 
Podari, strada Dunării, nr.67, 
județul Dolj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean 
Dolj, cu sediul în Craiova, Str.
B r e s t e i ,  n r. 1 2 ,  t e l e f o n : 
0251.418.612, fax: 0251.419.851, 
email: tr-dolj@just.ro, hotărârii 
tribunalului se poate declara 
recurs la Secţia de Conten-
cios-Administrativ a Curţii de 
Apel Dolj, conform prevederilor 
legale. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 27/06/2017.

l Profiplast SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc (masina confectionat manere 
pentru sacose, masina de presat 
sacose, masina pentru debitat 
folie, compresor, etc) la preţul de 
evaluare de 24.594,00 lei  fara 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 

la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 03.07.2017, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 07.07.2017 si 
13.07.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Profiplast SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică la 
preţul de evaluare de 56.820,00 lei  
fara TVA teren intravilan (curti 
constructii) in suprafata de 287 
mp, nr. Cadastral 2178/1, carte 
funciara nr. 22590 a localitatii 
Campina si constructii (C3-spatiu 
productie in suprafata masurata 
141 mp, suprafata construita 
140,92 mp, C4-birou in suprafata 
masurata 33 mp, suprafata 
construita 32,06 mp si C5-grup 
sanitar in suprafata masurata 10 
mp, suprafata construita 9,08 
mp) situate in Campina, str. 
Plevnei, nr.63-65, jud. Prahova.
Terenul ce face obiectul vanzarii 
este un teren cu inclinatie care 
prezinta alunecari de teren. 
Constructiile amplasate pe teren 
sunt grav afectate de alunecari de 
teren si prezinta risc de prabusire. 
Persoanele  interesate  vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 03.07.2017, ora 
15/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 07.07.2017 si 
13.07.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică urmatoarele  bunuri 
apartinand Foraj Bucuresti SA:I.
Proprietati imobiliare, vanzare 

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. 

1000342/2010. Nr. 392359 din 26.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna 06, ziua 26. 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 12, luna 07, 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 RUPĂ MARCEL, 

prima licitație/ licitația a III - a: a). Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ..., com-

pusă din ..., și construită din ... și teren aferent în suprafață de ..., situate în localitatea ..., str. ..., nr. ..., 

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

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -; b). Teren extravilan arabil și vii, care nu este aferent clădirii/ 

părții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață de 4000 mp, iar via în suprafață de 1000 mp, situat în 

localitatea Dragoș Vodă, tarlaua 36/1, parcela 33, via în tarlaua 63/2 și parcela 159/4, preț de evaluare/ 

de pornire al licitației 6780 lei (diminuat cu 50% din prețul inițial al primei licitați, respectiv 13.559 lei) 

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

Călărași, Obligații fiscale - 3.961 lei; 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 de 

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

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

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

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

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

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

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

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

26.06.2017.

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

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

Executare Silită Persoane Fizice. Nr. 337923/27.06.2017. Dosar de executare nr. 1000/2008 și 6302. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 27.06.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din 

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

cunoscut că, în ziua de 13.07.2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, loc. Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 14, et. 4, cam. 403, jud. Ialomița, se vor vinde prin 

licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei ONEA LUCIA, cu domiciliul fiscal în 

loc. Comarnic, jud. Prahova. Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de evaluare exclusiv TVA, Cota TVA/ 

neimpozabil / scutit *: - Teren extravilan în suprafață de 800 mp, situat în Slobozia, tarla 315/7, 

parcela 559, județul Ialomița, 30392 lei, 0%; - Teren extravilan în suprafață de 800 mp, tarla 315/7, 

parcela 558 situat în localitatea Amara, județul Ialomița, 30392 lei, 0%. Total: 60.784 lei, 0%. Licitația 

se află la primul termen. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

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

sunt invitați să prezinte, până cel tarziu în data de 12 iulie 2017, ora 14.30: oferte de cumpărare; în 

cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 

Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 

română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 

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

române, copie de pe actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane 

interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu 

modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 

măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 177, 178. 

Data afișării: 27.06.2017.
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individuala, pornind de la pretul 
reprezentand valoarea de 
evaluare redusa cu 30%:teren 
intravilan in suprafata de 19.523 
mp, situat in Floresti, judet 
Prahova, pret 240.466 lei fara 
TVA;teren in suprafata de 1.030 
mp si sonda nr.2662, situate in 
Otopeni,  judet Ilfov, pret 
331.634 lei fara TVA;teren in 
suprafata de 947 mp, sonda 
nr.2663, situate in Otopeni, jud. 
Ilfov, pret 394.944 lei fara TVA;-
teren in suprafata de 835 mp si 
sonda nr.2664,  s i tuate  in 
Otopeni, judet Ilfov, pret 59.854 
lei fara TVA;teren in suprafata 
de 1.555 mp si sonda nr.1582, 
situate in Jimbolia, judet Timis, 
pret 24.370 lei fara TVA;teren in 
suprafata de 1.500 mp si sonda 
nr.4630, situate in Jimbolia, 
judet Timis, pret 23.767 lei fara 
TVA;teren extravilan (pasuni) in 
suprafata de 30.200 mp, situat 
in com. Porumbacu de Jos, sat 
Colun, judet Sibiu, pret 67.462 
lei fara TVA.II.Teren intravilan 
in suprafata de 433,11 mp si 
constructii (baraca, distribuitor 
gaze, remiza PSI), situate in 
Bucuresti, str. Dej, nr.2-4, sector 
1, pornind de la pretul de 
312.996 lei fara TVA, reprezen-
tand valoarea de evaluare 
redusa cu 35%.Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietele de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
06.07.2017, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi 
r e l u a t e  l a  1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
20.07.2017, 27.07.2017 respectiv 
03.08.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Subscrisa VIA Insolv SPRL 
lichidator judiciar al Foraj Bucu-
resti SA scoate la vânzare prin 
licitaţie publică echipamente 
birotica pornind de la pretul de 

14.858 lei fara TVA, reprezen-
tand valoarea de evaluare redusa 
cu 60% si instalatie de foraj 
Ingersoll Rand T3W, B 29 THG, 
pornind de la pretul de 43.000 lei 
fara TVA, reprezentand valoarea 
de evaluare redusa cu 50%. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietele de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 06.07.2017, ora 
16/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 
1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
27.07.2017 respectiv 03.08.2017 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA:  Sediu 
administrativ central – cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. 
I. Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 
880.600 lei. Se pot vinde si 
birouri separate cu cota indiviza 
din caile de acces si din spatiile 
comune. Prêt/birou incepand de 
la 43.915 lei; Activul Cazan de 
Apa Fierbinte, situat in Brăila, 
calea Călăraşilor nr. 321B, la 
pretul de 777.441 lei; Mijloace de 
transport: Autoutilitara 10215 
FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la 
pretul de 1.540 lei; Mijloace fixe 
si obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si 
electronice, la pretul de 5.900 lei; 
Birotica si calculatoare la pretul 
de 8.267 lei; Mobilier la pretul de 
11.244 lei; Diverse bunuri la 
pretul de 460 lei; Stoc de 
magazie, la pretul de 155.209 lei; 
Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile 
nu contin TVA.Licitatiile se 
o r g a n i z e a z a  i n  d a t e l e 
de   06.07.2017, 13.07.2017, 

2 0 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 7 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
03.08.2017,  24.08.2017 s i 
31.08.2017, ora 11.00.Alte infor-
matii: Licitatiile se organizeaza 
l a  b i r o u l  l i c h i d a t o r u l u i 
din Braila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 
et VI. Caietele de sarcini  se pot 
ridica de la lichidatorului, contra 
sumelor cuprinse intre 50 lei si 
2.500 lei. Garantia de  partici-
pare la licitatie   de    10% din 
valoarea de pornire trebuie achi-
tata cu cel putin 2 zile anterior 
datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464.

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare, 
respectiv: Wolla Liebherr + 
cupa. fr. 5 mc, an fabricatie 2000 
la pretul de 94.992 lei (fara 
TVA), excavator Volvo 390 + 
accesorii an de fabricatie 1999 la 
pretul de 137.473 lei (fara TVA) 
si Dumper Moxi an de fabricatie 
1999 la pretul de 55.879 lei (fara 
TVA). Aceste bunuri mobile sunt 
identificate in Raportul de 
evaluare intocmit de evaluator 
Ciocoiu Petre si incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 
30.08.2016. Vanzarea la licitatie 
publica se efectueaza conform 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din data de 16.02.2017. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru fiecare 
bun mobil este cel stabilit in 
raportul de evaluare, pretul 
vanzarii este purtator de TVA. 
Licitatiile publice vor avea loc pe 
data de: 05.07.2017, 12.07.2017, 
19.07.2017 si 26.07.2017, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie şi permis de 
conducere eliberate de Aeropor-
turi Bucureşti pe numele Florea 
Ion şi le declar nule.

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

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

Orășenesc Băicoi. Nr. 17401/28.06.2017. Anunțul privind vânzarea. Anul 2017, luna 06, ziua 29. În 

conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se vor vinde prin 

licitație publică cu strigare, unele active aparținând: - SC ROBY MARI INVEST SRL, cu sediul în 

localitatea Plopeni, nr. 6b, bl. 19c, sc. A, et. 2, ap. 4: - Construcție tip.chioșc din aluminiu și geam 

termopan în suprafață de 25 mp, preț de pornire licitație 7.890,00 lei, a VI - a licitație;  - SC LIMO RENT 

SRL, cu sediul fiscal în localitatea Băicoi, bl. 2C, sc. A, et. 3, ap. 14: - Buldoexcavator Fiat Hitachi 

FB.100, preț de pornire licitație, exclusiv TVA este de 37.815 lei, a II - a licitație; SC SAL VAL SPIRIT 

SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea București, str. Ion Nistor, nr. 2, etaj 6, ap. 7, București, sector 3: - 

Clădire în suprafață de 1990 mp, compusă din depozit 1, corp birouri p+1, hală primire expediere, 

depozit 2, construcție pe structură metalică, terenul aferent nu face obiectul licitației - prețul de 

pornire licitație este de 826.013 lei exlusiv TVA, a II - a licitație;  - Clădire C3 cămin nefamiliști în 

suprafață de 283,7 mp, compusă din S + P + E și terenul aferent în suprafață de 3.838 mp, situate în 

Băicoi, str. Baicului, nr. 47B, preț de pornire licitație 304.040 lei, exclusiv TVA, prima licitație; - SC 

SOLIDARITATEA 2003 SRL, cu sediul în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, nr. 82, bl. 19C, sc. B, ap. 

16, jud. Giurgiu: - Semiremorcă Medgidia GR-80-BMC, preț de pornire licitație, exlusiv TVA este de 

3.386,00 lei, a IV - a licitație: - SC CASTING METAL CONSULTING SRL, cu sediul în localitatea Florești, 

sat Călinești, nr. 223, jud. Prahova: Volkswagen Passat, PH-13-UJM, prețul de pornire licitație este de 

36.388 lei, exclusiv TVA, prima licitație; - SC NECRINI CONSISTAL SRL, cu sediul fiscal în localitatea 

Filipeștii de Târg, sat. Mărginenii de Jos, nr. 78, jud. Prahova: - Buldoexcavator JCB 3CX, preț de 

pornire licitație 38.706 lei, exclusiv TVA, prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 

(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria 

Boldești Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 17.07.2017. Licitația 

va avea loc în data de 18.07.2017, la orele 11.00 - 13.30, la Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi, str. 

Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: 

nr. 17391, 17392, 17393, 17394, 17395, 17396/28.06.2017 pot fi consultate la sediul organului 

fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și 

actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi 

publicat pe site de pe data de 28.04.2017, până pe data de 17.07.2017, inclusiv.

publicitate


