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

l SC Ruby Food CO Impex 
SRL angajează personal- 
bucătărie: preparator semifa-
bricate și semipreparate 
culinare cu sau fără experi-
enţă. Sunaţi la nr. de telefon 
0741.277.755 de Luni-Vineri, 
orele 9.00-17.00. Punct de 
lucru în zona Mihai Bravu, 
sector 3. Program de L-S. Se 
oferă și tichete de masă.

l SC Transparent Design  
SRL  angajeaza operator 
CNC, personal calificat si 
necalificat pentru fabrica 
prelucrare geam, sofer profesi-
onist categoria B si C. Mail: 
office@tranparent design.ro. 
0721336557.  

l Ascend Netsolutions SRL 
angajează programator ajutor, 
analiști ajutor, operator suport 

tehnic, asistent analist infor-
maţii și funcţionar adminis-
trativ. Relaţii/ CV la adresa: 
andreiasorescu@gmail.com

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs 
în data de 12.10.2017  orele 
10.00 proba scrisă  și în data 
de 19.10.2017 interviul  pentru 
ocuparea unei  funcții publice 
de execuție de Consilier, Clasa 
I, Grad Profesional Principal 
la  Compartimentul  registrul 
agricol:Au fost stabilite urmă-
toarele condiţii de participare  
la concurs: -să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la art. 54 
din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici republicată; - studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de 
llicență sau echivalentă, speci-
alitatea studiilor: Facultatea 
de agronomie, specializarea 
agronomie, Facultatea de 
horticultură, specializarea 
horticultură, Facultatea de 
zootehnie,  specializarea 
zootehnie, Facultatea de 
management , inginerie, 
economică în agricultură și 
dezvoltare rurală, speciali-
zarea inginerie economică în 

agrcultură; - condiții de 
vechime:  minim 5 vechime în 
specialitatea studiilor; Dosa-
rele de înscriere se pot depune 
la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 20 de 
zile calendaristice de la data 
publicării anunţului.  Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul 
Pr imărie i  Municipiului 
D o r o h o i  s a u  l a  t e l . 
0231/610133, interior 114.

l Anunț de participare pentru 
angajare expert evaluator. 
Subscrisa Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
CUI 31215824, prin reprezen-
tant asociat coordonator ec. 
Popescu Emil, în calitate de 
lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL 
– în faliment, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. Calomfirescu, 
nr. 7, bl. C3, sc. 1, et.3, ap. 16, 
j u d .  M e h e d i n ţ i ,  C I F : 
17939392, J25/531/2005, 
numit prin încheierea pronun-
ţată de către Tribunalul Mehe-
dinți, Secţia a II – Civilă, de 
Contencios Administrativ și 
F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 

4650/101/2016 în temeiul 
dispozițiilor art. 61 din Legea 
85/2014 angajeaza expert 
evaluator membru ANEVAR 
care sa efectueze procedurile 
de evaluare pentru bunurile 
mobile stoc de Marfuri (in 
suma totala de 203.805,15  lei 
– pret de achizitie) dupa cum 
urmeaza: uleiuri, senzori auto, 
becuri auto, cabluri auto, etc, 
conform listelor de inventar ce 
pot fi studiate la biroul lichida-
torului judiciar, bunuri  mobile 
aflat in proprietatea debito-
rului SC Solution Auto SRL in 
vederea stabilirii valorii de 
piata. Lichidatorul judiciar 
precizează faptul că ofertele 
cu privire la efectuarea proce-
durilor de evaluare trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedu-
rilor de evaluare (inclusiv 
cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite și contribuții); -peri-
oada de timp de efectuare a 
procedurile de evaluare din 
momentul desemnarii. Ofer-
tele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau 
direct la sediul ales din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinți  până la data de 
13.09.2017 orele 14:00.

l Spitalul Clinic Nicolae 
Malaxa localitatea București, 
Șos.Vergului, Nr.12, Sector 2, 
organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuție, peri-
oadă nedeterminată, conform 
HG nr. 286/2011, de: -asistent 
medical principal generalist 
-PL- Secția Clinică Alergo-
logie; -asistent medical prin-
cipal generalist -PL- Secția 
Cl.Medicină internă; -asistent 
medical generalist -PL- 
Cabinet endoscopie; -asistent 
medical generalist debutant 
-PL- Sterilizare; -asistent 
medical dietetică și nutriție 
-PL- Bloc alimentar; -infir-
mieră deb.- Secția Recuperare, 
med.fizică și balneologie; 
-infirmieră -Secția Clinică 
Obstetrică Ginecologie; -refe-
rent de specialitate II -Serv.
Administrativ-tehnic. Condi-
țiile generale și specifice 
pentru: -Asistent medical 
generalist debutant -PL: 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; 
-fără vechime; -Asistent 
medical generalist, dietetică și 
nutriție: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echi-
valentă; -6 luni vechime în 
specialitate; -Asistent medical 

principal generalist -PL: 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă; 
-examen pentru obținerea 
gradului de principal; -5 ani 
vechime în specialitate; -Infir-
mieră debutantă: -școală gene-
rală, fără vechime; -Infirmieră: 
-școală generală; -curs de 
infirmiere; -Referent de speci-
alitate II: -diplomă de licență; 
-3 ani și 6 luni vechime în 
specialitate. Data concursului: 
03.10.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă; 06.10.2017 -interviul, 
ora 10.00. Data-limită de 
depunere  a  dosare lo r : 
26.09.2017, până la ora 15.00. 
Calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și 
tematica se afișează la sediul și 
pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de 
contact: Ec.Anghel Daniela, 
tel. 021.255.50.85.  

l Primăria Comunei Văcu-
lești, cu sediul în localitatea 
Văculești, str. Principală, 
judeţul Botoșani, organizează 
concurs, conform Legii nr. 
188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
-consilier, grad profesional 
principal, în cadrul comparti-
mentului Registru agricol, 
fond funciar și cadastru al 
comunei Văculești -1 post. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
11 octombrie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 12 
octombrie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare 
de l icenţă absolvite  cu 
diplomă, respectiv studii supe-
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rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul 
agricol sau cadastru; -vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării  funcţiei 
publice: 5 ani; -cunoştinţe 
operare PC, nivel mediu, certi-
ficate prin atestat eliberat de 
un formator în domeniu. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei 
Văculeşti. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei 
Văculeşti, judeţul Botoşani, 
tel.0231.620.220, 0755.658.204, 
d-nul Palanceanu Gheorghe.

l Primăria Oraşului Sinaia, 
cu sediul în localitatea Sinaia, 
Bd.Carol I, nr.47, judeţul 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante din 
cadrul Serviciului Public de 
Asistenţă Socială -Dep. 
Proiecte Comunitare pentru 
următorul post: -Inspector de 
specialitate gr.II -1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
03.10.2017, ora 11.00; -Inter-
viul în data de 05.10.2017, 
ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs/examen, candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: l.Pentru 
funcţia de inspector de specia-
litate gradul II: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul manage-
mentului, sociologie şi asis-
tenţă  soc ia lă ,  ş t i in ţe le 
comunicării şi al relaţiilor 
publice, ştiinţelor sociale, poli-
tice şi umaniste, administraţie 
publică locală; -vechime în 
muncă de minim 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sinaia, Bd.Carol I, 
nr.47, jud.Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul Primă-
riei Sinaia, persoană de 
contact: Olaru Isabela, telefon: 
0244.311.788, interior: 132.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale OMS nr. 
284/2007, privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organi-
zare şi desfăşurare a concursu-
rilor/examenelor pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spita-
lele publice, modificat de art.1 
din OMS nr.954/2017, Spitalul 
Orăşenesc Zimnicea, cu sediul 
în Zimnicea, str. Împăratul 
Traian,  nr.  68-72 ,  jud.
Teleorman, organizează 
concurs /examen pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director al unităţii, 
după cum urmează: -1 post de 
director medical; -1 post de 
director financiar-contabil. La 
concurs /examen se pot înscrie 

candidaţii care îndeplinesc 
cumulativ criteriile generale şi 
specifice. Criteriile generale 
sunt următoarele: a)au domici-
liul stabil în România; b) nu au 
fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: a) pentru 
directorul medical: 1. sunt 
absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul medicină, 
specializarea medicină; 2.sunt 
confirmaţi cel puţin medic 
specialist; 3. au minimum 5 
ani vechime în specialitatea 
respectivă; b) pentru directorul 
financiar-contabil: 1. sunt 
absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în profil economic; 2. au 
cel puţin 2 ani vechime în 
spec ia l i ta tea  s tud i i l o r. 
Concursul/ examenul pentru 
ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director al unităţii 
se va organiza în data de 
03.10.2017, ora 8.30 -proba 
scrisă, respectiv 04.10.2017, 
ora 9.00 -susţinere orală a 
proiectului de specialitate, ora 
13.00 -interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Data-limită 
până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de 
concurs este 22.09.2017. Bibli-
ografia pentru concurs /
examen şi temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se 
afişează la sediul Spitalului 
Orăşenesc Zimnicea şi se 
publică pe site-ul spitalului: 
www.spitalulorasenesczim-
nicea.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefonul: 
0247.366.995 -Biroul Resurse 
Umane.                  

l În conformitate cu prevede-
rile art.58, alin.(2), lit.b) din 
Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completări le  ulterioare, 
precum şi prevederile HGR nr. 
611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
Primăria Comunei Şcheia, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante de: 
-2 posturi de poliţist local, 
clasa I, grad profesional debu-

tant- funcţionar public de 
execuţie; -4 posturi de poliţist 
local, clasa III, grad profesi-
onal asistent- funcţionar 
public de execuţie; -4 posturi 
de poliţist local, clasa III, grad 
profesional debutant- funcţi-
onar public de execuţie. 
Concursul va avea loc la sediul 
instituţiei din comuna Şcheia, 
judeţul Suceava, după cum 
u r m e a z ă :  - î n  d a t a  d e 
13.10.2017, ora 10.00 -proba 
suplimentară -proba sportivă; 
-în data de 16.10.2017, ora 
10.00 -proba scrisă; -în data de 
18.10.2017, ora 10.00 -inter-
viul. Condiţii de participare: 
Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulteri-
oare. Condiţii specifice pentru 
2 posturi de poliţist local, clasa 
I, grad profesional debutant 
-funcţionar public de execuţie: 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor- nu necesită vechime. 
Condiţii specifice pentru 4 
posturi de poliţist local, clasa 
III, grad profesional asistent: 
-Studii medii liceale finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor- 6 luni. Condiţii speci-
fice pentru 4 posturi de poliţist 
local, clasa III, grad profesi-
onal debutant: -Studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în 
specialitatea studiilor- nu 
necesită vechime. Dosarele de 
înscriere se pot depune la 
registratura instituţiei în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Pentru alte 
informaţii  suplimentare 
privind condiţiile de partici-
pare la examen, persoanele 
interesate se vor adresa la 
telefon: 0230.526.588 sau pe 
site-ul primăriei. 

l Primăria Comunei Daneți, 
str.Principală, nr.160, Dolj, 
organizează concurs în baza 
HG 286/2011 şi HG 1027/2014  
pentru ocuparea pe perioadă 
determinată- 1 an, a unei 
funcţii contractual temporar 
vacante şi anume: Asistent 
medical comunitar. Studii 
necesare pentru participarea la 
concurs: -studii postliceale cu 
diplomă licenţă; -vechimea în 
specialitatea studiilor: fără 
vechime. Probele stabilite 
pentru concurs: selecţia dosa-
relor de înscriere, probă scrisă, 
interviu. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului: Data până 
la care se pot depune dosarele 
de înscriere: în termen de 
maximum 5 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a-III-a. Data, ora şi 
locul organizării probei scrise: 
26.09.2017, ora 10.00, Sala de 
şedinţe a Primăriei comunei 

Daneți. Data, ora şi locul orga-
nizării interviului: 28.09.2017, 
ora 10.00, Sala de şedinţe a 
Primăriei comunei Daneți. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei 
comunei Daneţi şi pe site-ul 
instituţiei http://www.prima-
riadaneti.ro. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la 
număr telefon 0251.377.001, 
persoană de contact: Drîmboi 
Maria.

l Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, cu sediul în 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, 
judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării 
următorului post contractual 
vacant: -1 (un) post de îngri-
jitor cod: COR 515301, pe 
perioadă nedeterminată, în 
cadrul Serviciului Social 
Administrativ. Condiţii speci-
fice: -Vechime în specialitate 
-minim 2 ani; -Studii generale. 
Data-limită de depunere a 
d o s a r e l o r  d e  c o n c u r s : 
21.09.2017, ora 16.00. Data 
susţinerii  probei scrise: 
02.10.2017, ora 10.00. Data 
s u s ţ i n e r i i  i n t e r v i u l u i : 
04.10.2017, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei, 
nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de 
concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfă-
şurare a concursurilor, biblio-
grafia şi, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro. Informaţii suplimentare 
referitoare la concursurile de 
mai sus pot fi solicitate de la 
Serviciul Resurse Umane- 
Salarizare al universităţii, 
telefon: 0257.280.702, interior: 
4128.

l Primăria Oraşului Ungheni, 
Judeţul Mureş, organizează în 
data 11.10.2017, ora 10.00 
(proba scrisă), şi în data de 
13.10.2017, ora 10.00 (inter-
viul), la sediul instituţiei, 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de execuţie 
de consilier I, grad profesional 
superior, din cadrul Serviciului 
Financiar Contabilitate. 
Condiţii de participare la 
concurs: Condiţii generale: 
-are cetăţenia română şi domi-
ciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 
-are vârsta de minimum 18 ani 
împliniţi; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe bază 
de examen medical de speciali-
tate; -îndeplineşte condiţiile de 
studii prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice; -nu 
a fost condamnat pentru 
săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanitaţii, contra 
statului ori contra autorităţii 
sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfaptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei; 
-nu a fost destituită dintr-o 
funcţie publică sau nu i-a 
încetat contractul individual 
de muncă pentru motive disci-
plinare în ultimii 7 ani; -nu a 
desfăşurat activitate de poliţie 
politică. Condiţiile specifice: 
Pentru a putea participa la 
concursul de recrutare pentru 
ocupare funcţia publică de 
execuţie de consilier I, grad 
profesional superior, partici-
panţii trebuie să îndeplinească 
cumulat iv  următoare le 
condiţii specifice: -să fie absol-
venţi de studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul ştiinţelor econo-
m i c e  ( c o n f o r m  H G 
nr.376/2016, cu modificările şi 
completări le  ulterioare, 
inclusiv echivalente ale aces-
tora, conform structurii insti-
tuțiilor de învațământ superior 
şi specializărilor/programelor 
de studii universitare la 
m o m e n t u l  a b s o l v i r i i ) ; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor 9 ani; -cunoştinţe operare 
calculator Word, Excel, Office 
Outlook, nivel mediu; -capaci-
tate organizatorică, abilităţi de 
comunicare, capacitate de 
sinteză şi analiză, iniţiativă. 
Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor prezenta un 
dosar care trebuie să conţină 
următoarele documente: 
-cerere de înscriere la concurs; 
-copia actului de identitate 
-legalizat; -copia diplomelor de 
studii şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specia-
lizări -legalizate; -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei 
publice -legalizate; -cazier 
judiciar; -adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -declaraţie pe 
propria răspundere sau adeve-
rinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie 

politică. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Primăriei 
Oraşului Ungheni în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. 
Constituirea comisiei de 
concurs şi a comisiei de soluți-
onare a contestațiilor se face 
cu respectarea prevederilor 
art .26,  al in.(1)  din HG 
nr.611/2008, prin dispoziție a 
primarului Oraşului Ungheni, 
instituția publică în al cărui 
stat de funcții se găsesc func-
țiile publice pentru care se 
organizează concursul, cu 
respectarea prevederilor 
Titlului II, cap.2, secţiunea a 
3-a din HG nr 611/2008, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Relaţii suplimen-
tare privind bibliografia şi 
conţinutul dosarului de 
înscriere se pot obţine la 
Primăria Oraşului Ungheni, 
Serviciul Financiar Contabili-
tate, telefon: 0265.328.112, 
interior: 22, Sturza Daniela.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând struguri albi, negri 
pentru vin, direct de la produ-
cător. Cele mai bune preţuri! 
0758.306.628.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Închiriez apartament 2 
camere zona Militari, sector 6, 
r e c e n t  m o d e r n i z a t . 
0727.915.122.

CITAȚII  
l Aducem la cunoştinţa 
publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei Tulcea s-a depus 
cerere având ca obiect proce-
dura de declarare a morţii 
numitului  Nistoroiu Theo-
d o r - L a u r e n ţ i u ,  C N P 
1870602410054, cu ultimul 
domiciliu în Mun. Tulcea, str.
Ion Luca Caragiale,   nr.2, 
bl .A2, sc.D, ap.6,  judeţ 
Tulcea  şi  invităm orice 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 

Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a 

unor active aparținând: SC AMOB MANAGEMENT & 

CONSULTING SRL - Bradu, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Renault Symbol, berlină, 

capacitate 1461, motorină, culoare albastru, serie șasiu 

VF1LB8N0538645182, AG-63-MOB, 4.816 lei; Autoturism 

Renault Symbol, berlină, capacitate 1461, motorină, culoare 

albastru, serie șasiu VF1LB8N0538645200, AG-53-MOB, 4.587 

lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

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

menționate, ofertanții vor depune cu cel puțin o zi înainte de 

data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; 

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 

pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la 

Trezoreria Pitești; c) … g) acte de identificare prevăzute la art. 

250, alin. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin 

care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Licitația va avea loc în data de 21.09.2017, ora 11:00:00, la 

sediul AJFP Argeș, mezanin 2, camera 2. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. 

Relații suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 

2, cam. 2, tel. 0248.211511 - 3410.
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persoană care cunoaşte date în 
privinţa dispărutului, să le 
comunice Judecătoriei Tulcea, 
cu  tr imitere  la  Adresa 
nr.334/12A/2017.

l Se citează Bulz Sandu Bujor  
cu ultim domiciliu cunoscut  în 
Arad, , str. Constitutiei nr.3 , la 
Societatea Profesionala Nota-
riala Morariu din Arad,B-dul 
G-ral Vasile Milea nr. 1, , în 
data de 27.09.2017 , ora 11.00, 
în calitate de mostenitor al 
defunctului Bulz Ioan decedat 
la 13.04.2008, cu ultim domi-
ciliu in Arad, str. Constitutiei, 
nr. 3, nascut in 4.11.1932,in 
Romuli, jud. Bistrita-Nasaud 
avand CNP 1321104024929, , 
care face obiectul dosarului nr. 
79/2017.

l Se citează pârâții Gibă 
Sorin şi Gibă Constantin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Rm. Vâlcea, la Judecătoria 
Rm. Vâlcea, în dosarul nr. 
4045/288/2017, obiect uzuca-
p i u n e ,  c u  t e r m e n  î n 
05.10.2017, în proces cu Gibă 
Florea.  

l Se citează pârâta Lață 
Amal ia ,  domici l iată  în 
comuna Șelimbăr, sat Veştem, 
județ Sibiu, pentru 25.09.2017, 
o ra  9 .00 ,  în  dosar  nr. 
463/198/2015, la Judecătoria 
Brezoi, în proces cu recla-
manta Bîrleanu Mihaela – 
obiect uzucapiune.

l Se citează SC Chemomed 
Intertrading SRL (CUI: 
12945490), cu ultimul sediu 
cunoscut în Șoseaua Giur-
giului, nr. 130, Jilava, jud.Ilfov, 
pentru data de 28.09.2017, ora 
09.00, la Tribunalul Iaşi, 
complet S1 Fal, în dosar nr. 
11016/99/2012/a4, în calitate 
de Creditor, în proces cu SC 
GEONET SRL, în calitate de 
contestator, şi SC Clasic Farm 
SRL, în calitate de Debitor, 
având ca obiect contestaţie 
tabel adiţional la tabelul preli-
minar.

DIVERSE  
l În temeiul art. 99 alin. (3) 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii gene-

rale de insolvenţă a debitorului 
SC Consov SGM SRL, CIF: 
33558055, J16/1411/2014, 
dosar nr. 4659/63 anul 2017 - 
Tribunalul Dolj. Termen 
pentru depunerea cererilor de 
c reanţă  la  10 .10 .2017 ; 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor 
la 31.10.2017; Termen pentru 
depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului 
preliminar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor 
la 14.11.2017. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Gogoşu, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului 
pentru sector cadastral nr.8 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
18.09.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Gogoşu, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l SC New-Recycling SRL, cu 
sediul social în oraş Drăgăşani, 
Str. M. Kogălniceanu nr. 35A, 
judeţul Vâlcea, a depus docu-
mentaţia tehinca în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea de tratare si 
eliminare a deşeuri nepericu-
loase, cod CAEN 3821, în oraş 
Râmnicu Vâlcea, Str. Instrarea 
Constructorilor nr. 18, judeţul 
Vâlcea. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului , Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea. Eventualele 
contestaţii şi sugestii legate de 
activitate se vor depune în 
scris sub semnătură şi cu 
datele de identificare la APM 
Vâlcea. Data limita până la 

care se primesc propuneri şi 
contestaţii este de 15 zile lucra-
toarte. APM nu ia în conside-
rerare propuneri şi contestaţii 
care intervin după acest 
termen.

SOMAȚII  
l Judecatoria Lipova, prin 
incheierea de sedinta din 
13.06.2017 a dispus afisarea 
prezentei somatii la usa 
instantei, prin care informeaza 
public ca reclamanta recon-
ventionala Dragoi Maria, 
domiciliata in Lipova, str. 
Aurel Vanatu, nr. 51, jud. 
Arad, CNP 2370830023620, a 
invocat dobandirea dreptului 
de proprietate prin uzuca-
piune, asupra suprafetei de 64 
mp din parcela inscrisa in CF 
nr.305580 Lipova (CF vechi 
3519, nr. top 434-435, teren 
intravilan, proprietar tabular 
Iovan Gheorghe. Cei interesati 
sunt invitatii sa faca opozitie 
cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 zile  
de la emiterea celei din urma 
publicatii se va trece la jude-
carea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Consiliul de 
Administraţie al S.C. Iamsat 
Muntenia S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 
235-237, sector 3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comer-
ţului sub nr. J40/16340/1993, 
C.U.I. 4195703, convoacă, în 
temeiul dispoziţiilor art.117 
din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republi-
cată şi modificată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor la data de 12.10.2017, ora 
15,00  la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înscrişi în  
registrul acţionarilor la data de 
12.09.2017, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea 
majorării  finanţării acordate 
de BRD GSG SMCC de la 
6.500.000 EURO la 9.000.000 
Euro, compusă din  6.000.000 
euro, linie de credit pentru 
finanţarea proiectelor şi a 
necesităţ i lor  curente ş i 
3.000.000 euro, plafon pentru 
emiterea scrisorilor de garanţie 
bancara . 2. Aprobarea garan-
tării creditului de la punctul 1 
cu ipoteci imobiliare şi ipoteci 
pe contractele comerciale. 3. 
Desemnarea unei persoane 
împuternicite să semneze toate 
documentele necesare în acest 
sens. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la 
data menţionată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor se va ţine la data de 
13.10.2017, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine 
de zi. Documentele şi materia-
lele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării, precum şi 
formularele  de  procuri 
speciale pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la adunarea generală 
personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 

legale. Informaţii se pot obţine 
la tel.: 031/228.71.00. Preşedin-
tele Consiliului De Adminis-
traţie  Ing. Varfalvi Ștefan.

LICITAȚII  
l Primăria Comunei Balc, cu 
sediul în Balc, str.Pétőfi 
Sándor, nr.48, județul Bihor, 
telefon: 0259.326.332, tel./fax: 
0 2 5 9 . 3 2 6 . 3 3 0 ,  e - m a i l : 
primaria.balc@cjbihor.ro, cod 
fiscal: 5431683, organizează 
licitație publică deschisă cu 
strigare pentru concesionarea 
unei suprafețe de 27,24ha 
pădure, proprietate publică a 
comunei Balc, amplasată în 
pădurea UAT Balc, identifi-
cată cu nr.topo 1236, 1239, 
1248/1, 1248/2, 132, 133, în 
vederea înființării  unui 
complex de vânătoare. Durata 
concesionării este de 49 de ani, 
cu posibilitatea prelungirii ei 
pentru o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata sa 
inițială. Documentația de atri-
buire a fost întocmită în 
conformitate cu prevederile 
OUG nr.54/2006. Ofertanții 
interesați pot obține documen-
tația de atribuire pe suport 
hârtie de la Compartimentul 
Juridic, din cadrul Primăriei 
Comunei Balc, str.Pétőfi 
Sándor, nr.48. Achitarea 
prețului de 100Lei pentru 
Caietul de sarcini se va face la 
casieria Primăriei Balc. Pe 
baza chitanței, se va elibera 
Caietul de sarcini la Compar-
timentul Juridic. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
este 6 octombrie 2017, ora 
13.00. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar, până 
în data de 9 octombrie 2017, 
ora 09.00, la sediul Primăriei 
Comunei Balc, str.Pétőfi 
Sándor, nr.48. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor va 
avea loc în sala de şedințe a 
Consiliului Local, str.Pétőfi 
Sándor, nr.16, în data de 9 
octombrie, ora 11.00. Eventua-
lele litigii apărute vor fi soluți-
onate de instanța competentă, 
r e s p e c t i v  J u d e c ă t o r i a 
Marghita, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.2, județul Bihor, cod: 
415300, telefon: 0259.362.461, 
adresă de e-mail:  jud-mar-
ghita@just.ro. Anunțul de lici-
tație va fi transmis către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării lui, în data de 4 
septembrie 2017. Pentru infor-
mații suplimentare ne puteți 
contacta la  nr.de  telefon: 
0259.326.332, persoană de 
contact: Sabău Roxana.

l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu 
sediul in Bd. T. Vladimirescu, 
nr. 32C, cod 700310, organi-
zeaza la sediul sau procedura 
de „licitatie deschisa”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului 
„clorura de calciu tehnica 
pentru deszapezire”. Proce-
dura de achizitie se va desfa-
sura conform prevederilor 
“Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea 
achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi.

Pentru participare la proce-
dura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca condi-
tiile cerute in "Documentatia 
de achizitie". Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si 
va fi accesata pana pe data de 
22.09.2017 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita 
in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofer-
telor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin 
SA pana la data de 25.09.2017 
ora 10:00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 
25.09.2017, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind 
procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0232-240.887, 
fax: 0232-240.884.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu 
sediul in Bd. T. Vladimirescu, 
nr. 32C, cod 700310, organi-
zeaza la sediul sau procedura 
de „licitatie deschisa”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului 
„sare industriala pentru desza-
pezire”. Procedura de achizitie 
se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului 
privind organizarea si desfasu-
rarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru parti-
cipare la procedura de achi-
zitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute 
in "Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va 
fi postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi acce-
s a t a  p a n a  p e  d a t a  d e 
21.09.2017 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita 
in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofer-
telor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin 
SA pana la data de 22.09.2017 
ora 10:00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 
22.09.2017, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A. Relatii supli-
mentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de 
participare se pot obtine la tel.: 
0232-240.887, fax: 0232-
240.884.

l În data de 21.09.2017, orele 
10.00, Ministerul Apărării 
Naționale, prin U.M. 02574, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul 
Drumul Taberei nr.7B, sector 
6, organizează o selecție de 
oferte de preț cu colectorii 

autorizați să desfăşoare activi-
tăți de colectare, dezmembrare 
şi/sau tratare a vehiculelor 
scoase din uz, în conformitate 
cu prevederile Ordinului 
ministrului mediului nr.661 
din 24.04.2017 pentru apro-
barea ”Ghidului de finanțare a 
Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național 
2017-2019”, în vederea stabi-
lirii condițiilor contractuale 
pentru predarea a 19 autovehi-
cule uzate. Autovehiculele 
uzate se vor prelua dintr-o 
locație aflată în Bucureşti. 
Caietul de sarcini aferent 
procedurii de selecție de oferte 
de preț poate fi procurat de la 
sediul U.M. 02574, în zilele 
lucrătoare din perioada 
14-19.09.2017, între orele 
08.30-15.30. Intenția de parti-
cipare la procedură a colecto-
rilor validați, precum şi datele 
de identitate ale persoanelor 
împuternicite de către aceştia 
să le reprezinte interesele, vor 
f i  transmise  la  fax nr. 
021.310.15.65, până la data de 
20.09.2017, orele 15.00. În caz 
de neadjudecare procedura se 
v a  r e p e t a  î n  d a t a  d e 
28.09.2017. Persoană de 
contact: Angela Banu, telefon 
021.319.58.58, 021.319.81.60 
interior 2974.

l S.C. Carasana Piata S.A. 
Resita - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica 
a bunului imobil, reprezentand 
teren extravilan in suprafata 
de 5.755 mp, inscris in C.F. nr. 
33836/Resita, nr. cadastral/ 
topografic top: 535, pretul de 
pornire al licitatiei este de 
14.587 Lei  + T.V.A. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 500 lei. Lici-
tatia va avea loc in data de 
25.09.2017, orele 14.00, la 
sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin., in 
caz de neadjudecare, urmand 
a fi organizate licitatii publice 
pentru data de 09.10.2017, 
respectiv pentru data de 
23.10.2017.

l SC Rimti Com SRL, in fali-
ment, anunta vanzare, prin 
lichidatorul judiciar C.I.I. 
Tudor Catalin George a 
bunului  din patrimoniu, prin 
licitatie publica. Sedintele de 
licitatie vor avea loc sapta-
manal, in fiecare zi de vineri, 
i n c e p a n d  c u  d a t a  d e 
15.09.2017 pe o perioada de  
saptamani, la sediul lichidato-
rului judiciar situat in Ploiesti, 
Str.  Cerna Nr. 11, Jud. 
Prahova. Date de contact : - 
telefon: 0725093254; - fax 
0344404029; - email: catalin.
george.tudor@gmail.com. 
Bunul ce urmeaza a fi licitat: - 
Chiosc PVC ( Constructie 
provizorie), pret redus cu 50% 
fata de pretul stabilit in cadrul 
raportului de evaluare. Caietul 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 

SILVER BYALEX CLOTHING SRL - Mioveni, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut 1DC 

Caractero Stil, 1.725 lei; Mașină de cusut J 103D-83 - Caractero 

Stil, 1.800 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 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 RO69TREZ0495 

067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au 

obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 

specificate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 

până în ziua de 25/09/2017, ora 14:00. Licitația va avea loc în 

data de 26/09/2017, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. 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 SFO Mioveni.
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de sarcini, in valoare de 500 
lei, se va putea  achizitiona de 
la sediul lichidatorului judiciar.

l Prunus Forest SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri imobile 
la preţul de evaluare (cladire 
complex) Plopeni, str. Repu-
blicii, nr. 21,jud. Prahova - 
spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp, data construirii 
1969 = la valoarea de lichidare 
de 458.459,00 lei fara TVA, 
(garsoniera) Plopeni, str. 
Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, 
et. 1, ap. 3, jud. Prahova, 
suprafata utila 47,07 mp, data 
construirii 1942 = la valoarea 
de lichidare de 84.150,00 lei 
fara TVA (terenul aferent 
spatiului este in indiviziune 
(21,08 m) si nu face obiectul 
evaluarii), (constructii indus-
triale) Plopeni Sat, comuna 
Dumbravesti, punct gara, jud. 
Prahova - cladire magazie(ba-
raca metalica), baraca meta-
lica, bazar, sopron, cabina wc, 
baraca si platforma betonata, 
suprafata utila 604,67 mp, 
data construirii 1980 amena-
jata partial in 2012 = la 
valoarea de lichidare de 
152.558,00 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în 
14.09.20177, ora 13/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În  cazul  neadjudecăr i i 
vânzarea va fi reluată în ziua 
de 21.09.2017, 28.09.2017, 
05.10.2017 si 12.10.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Directia Silvica Valcea orga-
nizeaza licitatie/negociere 
pentru valorificarea pastra-

vului de consum, in cantitate 
de 8 tone,livrare minim 1,0 
tona /luna , in prima luna  2,0 
tone, pana la data de 31 martie 
2018, cu greutate intre 250-900 
gr /buc, cu livrare loco Pastra-
varia Bradisor, respectiv 
Milostea,   Jud Valcea, astfel: 
pentru cantitatea  de 8000 kg, 
pretul minim de pornire la 
licitatie este de 14,5 lei/kg, fara 
TVA. Licitaţia se va desfăşura 
la sediul Direcţiei Silvice 
Vâlcea in data de 18.09.2017, 
ora 10,00, ofertele urmad a fi 
depuse in plic inchis pana in 
data de 18.09.2017, ora 9,45. 
Caietul de sarcini poate fi 
consultat la sediul DS Valcea. 
Pentru detalii sau lamuriri 
suplimentare va puteti adresa 
DS Valcea  - 0250/735840 sau 
ing Iosif Adrian -0732/620977.

l Debitorul SC Expeditrans 
SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Chişinău, nr. 5, jud 
.Mehedinţi, J25/155/1998, CIF: 
1049898, aflată în procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
6164/101/2012 pe rolul Tribu-
nalului Mehedinţi, prin lichi-
dator judiciar Yna Consulting 
SPRL, Cabinet de Insolventa 
Gradinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Consul-
tant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: Bunul 
imobil aflat in garantia credi-
torului BRD SA cu rangul I, * 
Proprietate imobiliară – teren 
intravilan concesionat şi 
construcții de tip – hale depo-
zitare şi administrative situate 
in loc. Dr. Tr. Severin, str. Fier 
nr. 3, județul Mehedinți, Nr. 
CF vechi 7631, Nr. cadastral: 
3115, Nr. topografic 50882 *, la 
pretul de pornire a licitatiei de 
26.250,00 euro exclusiv T.V.A. 
(ce se va achita in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 

vânzarea bunului imobil 
descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 1088/F din data de 
12.12.2013 de deschidere a 
proceduri i  de  fa l iment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insol-
vență nr. 6164/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
M e h e d i n ţ i  l a  d a t a  d e  
20.09.2017 orele 13:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, până la 
începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitio-
narea caietului de sarcini. 
Cont deschis la Banca Carpa-
tica SA. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la 
telefon 0742592183.

l Debitorul SC Vildro Prod 
SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin str. Numa Pompiliu, 
nr.  30,  jud.  Mehedinţ i , 
J25/1812/1994, CIF: 6752916, 
aflata în procedură de faliment 
in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 1168/101/2010 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL scoate la 
vânzare: - Bunul imobil: - teren 
intravilan in suprafata de 
42141 mp situat în Izvoru 
Bârzii, nr. cadastral: 70, jud. 
Mehedinți Nr. cadastral 
70/24.11.2000 la pretul de 
400445,25 lei (exclsuiv TVA) – 
(preț diminuat cu 25% față de 
prețul stabilit prin raportul de 
evaluare întocmit de CEC 
Bank SA). - Bun mobil Auto-

turism Renault Clio Symbol la 
pretul 4140 lei exlusiv TVA. 
Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea 
bunului imobil *teren intra-
vilan* descrisă anterior, o 
reprezinta sentinta nr.113/2013 
din data de 29.03.2013 de 
deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul 
d e  i n s o l v e n ț ă  n r . 
1168/101/2010. Licitaţia va 
avea loc in Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 21.09.2017 
orele 15:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe 
la sedinta de licitaţie faptul că 
sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si 
sa achiziționeze caietul de 
sarcini. Cont unic de insol-
v e n ț ă :  R O 7 7 C E -
CEMH0101RON0093760 
deschis la CEC Bank. Invităm 
pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop şi pâna 
la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Relaţii la 
0742592183, sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex 
SRL  cu sediul social in Dr. Tr. 
Severin, str. Topolnitei nr. 7, bl. 
1, sc. 4, ap. 12, jud. Mehedinti, 
CIF:11614898, J25/54/1999, 
aflata in procedura de fali-
ment, dosar nr. 3304/101/2012 
prin lichidator judiciar asociati 
prin contract reprezentati prin, 
Consultant Insolventa SPRL, 
Cabinet Insolventa Gradinaru 
Valentina, Visal Consulting 
SPRL şi YNA Consulting 
SPRL, scoate la vanzare la un 
pret diminuat cu 35% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare proprietate imobiliara 
compusa din teren in supra-
fata de 1254 mp situat in 
comuna Devesel, judetul 
Mehedinti, constructie in 
suprafata totala de 774,09 mp 
din care –subsolul cu 2 inca-
peri, hol acces si scari acces 
(Su=163,54 mp), parter cu 2 
spatii comerciale, 5 magazii, 
hol 2 casa scarii, 2 intrari 
subsol (Su=307,63), etaj cu 2 
casa scarii, magazin, hol si 3 
birouri (Su=302,92 mp). si 
grup sanitar cu 2 incaperi in 
suprafata de 5,36 m.p., CF nr. 
50091, Nr. CF vechi 308, Nr. 
Cadastral vechi 352, la pretul 
de 71.435,00 euro exclusiv 
TVA(pret ce se va plati in lei la 
cursul BNR din ziua platii). La 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare: Teren intravilan 
situat in Dr. Tr. Severin, 
amplasat in zona Aeroport, 
avand suprafata de 325,00 mp, 
nr. cadastral 52618, la pretul 
de 1.600 euro / 7.100 lei; Teren 
intravilan situat in Dr. Tr. 
Severin, amplasat in zona 
Aeroport, avand suprafata de 
324,00 mp, nr. cadastral 56872, 
la pretul de 1.600 euro / 7.100 
lei; Teren intravilan situat in 
Dr. Tr. Severin, amplasat in 

zona Aeroport, avand supra-
fata de 324,00 mp, nr. cadas-
tral 57299, la pretul de 1.600 
euro / 7.100 lei; Teren intra-
vilan situat in Dr. Tr. Severin, 
amplasat in zona Aeroport, 
avand suprafata de 325,00 mp, 
nr. cadastral 60378, la pretul 
de 1.600 euro / 7.100 lei; Titlul 
executoriu in baza caruia lichi-
datorul judiciar procedeaza la 
vanzarea bunurilor imobile * 
p r o p r i e t a t e  i m o b i l i a r a 
compusa din teren in supra-
fata de 1254 mp * si terenuri 
descrise anterior, il reprezinta 
sentinta comerciala nr. 498 din 
data de 01.11.2012 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronuntata de catre judeca-
torul sindic in dosarul de insol-
venta nr.3304/101/20112. 
Licitatia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
M e h e d i n ţ i  î n  d a t a  d e 
25.09.2017 orele 14,00. Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de consemnarea la banca, 
pana la data inceperii licitatiei, 
a unei cautiuni de 10% din 
pretul de pornire  a licitatiei si 
achizitionarea caietului de 
sarcini. Invitam pe toti cei care 
vor sa se prezinte la sedinta de 
l icitatie la termenul de 
vanzare, la locul fixat in acest 
scop si pana la acel termen sa 
depuna oferte de cumparare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vanzare in termen, sub sancti-
unea prevazuta de lege. Relatii 
la telefoanele: 0752819051, 
0742592183, 0252354399. 
Email: office@consultant-in-
solventa.ro, sau la sediul lichi-
datorului judiciar din loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 
7A, jud. Mehedinti.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, intern şi 
international, eliberat de 
A.R.R. Argeş, pe numele 
Stoican Petre Dan, domiciliat 
în comuna Poenarii de Muscel, 
jud. Argeş. Se declară nul.

l Parohia Adormirea Maicii 
Domnului Titan, din Bd.1 
Decembrie 1918, nr.21A, sector 

3, Bucureşti, CIF: 16729872, a 
pierdut, în condiții necunos-
c u t e ,  a u t o r i z a ț i i l e  d e 
construcție ale bisericii cu nr. 
5 2 0 1 / 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0  ş i 
1327/16.12.2003.

l That Iakob este citat in 
18.09.2017, la Judecatoria Turda 
in dosar civil 7374/328/2016, 
pentru uzucapiune.

l Societatea Essa Sales & 
Distribution, cu RO 27206038, 
J40/13522/2013, declară 
pierdut registru zilieri ITM cu 
seria RZGX Nr. 0036282. 
Pierdut  azi 08.09.2017, se 
declara nul.

l Societatea  Buruj Com 
S.R.L.  cu sediul în comuna 
Chiajna, Jud. Ilfov, str. Rezer-
velor nr. 4, J23/1219/2005, 
C.U.I. 17718553, declar 
pierdut şi nul certificat consta-
tator emis de Registrul Comer-
tului Ilfov al stand nr. F6 din 
str.Timonierului nr. 26, sector 6.

l S.C. Topogeo Plus S.R.L., 
J 4 0 / 4 3 6 0 / 2 0 1 0 ,  C . U . I . 
RO26841155, str. Pascani, nr. 
13, bloc TD 33, ap.2, sector 6, 
Bucureşti, declară pierdute şi 
nule: certificat unic de inregis-
trare seria BN nr.2412810, 
emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe langă Tribu-
nalul Bucureşti la data de 
28.04.2010 şi certificat consta-
tator nr.195041/27.04.2010 
emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe langă Tribu-
nalul Bucureşti.

l Pierdut Certificat de Inre-
gistrare si Certificat consta-
tator, eliberat de ORC Arad, 
pentru Sc Termopane Srl. Le 
declar nule.

l Pierdut acte PFA. PFA 
Fisca Adina Valeria, cu sediul 
in Bucuresti, Ale. Resita B 
nr.1-3, bl.44, sc.3, et.1, ap.47, 
sector 4, F40/4014/2012 CUI 
30761771, declara pierdut 
certificat de inregistrare si 
certificat constatator. Le declar 
nule.

l Pierdut atestat transport 
marfă CPI emis de ARR pe 
numele Rus Alexandru-Con-
stantin. Se declară nul.

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

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

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

din 06.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 

2017, Luna 09, Ziua 06. 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 21, luna 09, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la 

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

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

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

situate în localitatea Dragalina, str. Uzinei nr. 30, preț de evaluare/ de pornire al licitației 147.184 lei 

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

Călărași. Sarcini: Obligații fiscale - 107.305 lei. b) Teren care nu este aferent clădirii/ părții de 

clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață de ..., situat în localitatea ..., str. ..., nr. ..., preț de 

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

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. c) Alte bunuri, preț de evaluare/ de pornire al licitației lei ... 

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

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

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

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

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

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

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

de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

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

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 

la numărul de telefon 0242.312939, int. 120, 148. Data afișării: 07.09.2017.

A căzut și ultima frunză.
Cercul unei existențe s-a închis.

Durerea nu poate fi cuprinsă în lacrimi.
Jalea și amărăciunea sfâșie inima.

Existența este efemeră, dar în ea s-a născut eternitatea.
Eternitatea faptelor generoase, a povețelor la ceas 

de cumpănă, a mâinii întinse la nevoie, a modestiei și 
înțelepciunii, a dăruirii de sine pentru binele celor iubiți.

Ea ne va fi sprijin, lumină și pildă și va dăinui de-a 
pururi în sufletele noastre.

Copiii, Paul și Cornel, nurorile Larisa și Gina și nepoții 
Ioana și Vlad anunță cu nemărginită tristețe trecerea în 
neființă a minunatului lor tată și bunic, profesor doctor

FLORIN PAUL BALAURE.
Slujba de înmormântare și înmormântarea au loc azi, 

11 septembrie 2017, începând cu ora 10.30 
la cimitirul Izvorul Nou din București.

NU TE VOM UITA NICIODATĂ!

DECESE


