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OFERTE SERVICIU
l Angajez frezor CNC atelier 
prelucrari mecanice si ucenic 
ate l ier  pre lucrar i  meca-
nice, Zona Militari, Bucuresti. 
0745.989.709   

l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECU-
RITATE ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
ATESTAT. RELAŢII LA 
TELEFON: 0785.285.972.

l SC Rosilo Montaj SRL anga-
jează inginer constructor cu 
experienţă de minim 4 ani, 
carnet conducere cat. B, cunoş-
tinţe minime de limba chineză. 
Tel. 0368.885.814.

Serviciul Public de Asistenţă 
Socială, cu sediul în Munici-
piul Satu Mare, str.Ilişeşti, 
nr.4, organizează concurs de 
recrutare, în data de 3 Mai 
2017, ora 10,00- proba scrisă şi 
în data de 5 Mai 2017, ora 
10,00- interviul,  pentru 
ocuparea pe durată nedeter-
minată a următoarelor funcţii 
contractuale vacante: Centrul 
Multifuncţional ,,Alter Ego”: 
Asistent Medical- 1 post; 
Muncitor/paznic- 1 post. 
Centrul Social de Urgenţă 
pentru Adulţi: Muncitor/
paznic- 1 post. Comparti-
mentul Administrativ: Îngri-
jitor curăţenie- 1 post. Relaţii 
şi informații suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
0261.714.196, interior 110- 
Biroul Resurse Umane Salari-
zare şi pe site-ul oficial al 
Primăriei Municipiului Satu 
Mare- www.satu-mare.ro/
secțiunea Servicii Publice/
Serviciul de Asistență Socială.

Serviciul Public de Asistenţă 
Socială, cu sediul în Munici-
piul Satu Mare, str.Ilişeşti, 
nr.4, organizează concurs de 
recrutare în data de 9 Mai 
2017, ora 10,00- proba scrisă şi 
în data de 11 Mai 2017, ora 
10,00- interviul,  pentru 
ocuparea pe durată nedeter-
minată a următoarei funcţii 
contractuale vacante: Centrul 
Social de Servicii Medicale- 
Medic dentist- 1 post. Relaţii şi 
informații suplimentare se pot 
obţine la telefon 0261.714.196, 
interior 110- Biroul Resurse 
Umane Salarizare şi pe site-ul 
oficial al Primăriei Munici-
piului Satu Mare-www.satu-
mare.ro/secțiunea Servicii 
Publice/Serviciul de Asistență 
Socială.

l Penitenciarul Aiud organi-
zează concurs din sursă externă 
pentru ocuparea a 3 posturi de 
funcţionari publici cu statut 
special, după cum urmează: -2 
posturi de agent administrativ 
(bucătar); -1 post de agent 
tehnic (conducător auto). 
Condiţiile generale, condiţiile 
specifice de participare la 
concurs, probele de concurs, 
tematicile şi bibliografiile se pot 

obţine de la sediul Penitencia-
rului Aiud, str.Morii, nr.7-9, jud.
Alba, telefon: 0258.861.021, 
interior: 120, sau de pe paginile 
web: www.anp.gov.ro  şi www.
paiud.gov.ro, secţiunea Carieră. 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 4 bis, etaj 2, camera 
23, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată, din 
cadrul BCPI Alexandria -Servi-
ciul Publicitate Imobiliară al 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Teleorman, de 
referent treapta I, 1 post de 
execuţie. Concursul se va desfă-
şura în perioada 05-10.05.2017, 
orele 10.00. Perioada de depu-
n e r e a  a  d o s a r e l o r  e s t e 
11-25.04.2017, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, la sediul unităţii din str.
Ion Creangă, nr.1, Fălticeni, 
pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant de 
economist IA la Serviciul Finan-
ciar Contabil. Proba scrisă va 
avea loc în data de 26.04.2017, 
ora 10.00. Data şi ora interviului 
vor fi anunţate după proba 
scrisă. Dosarele de concurs se 
depun la Serviciul RUNOS/RP 
până pe data 18.04.2017, 
inclusiv, ora 15.00. Condiţii 
specif ice de participare: 
-diplomă de licenţă în domeniul 

economic; -adeverinţă de 
vechime în specialitate 6 ani şi 6 
luni. Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se 
află afişate la avizierul unităţii şi 
pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
nr. 0752.126.627/0752.126.626. 

l Comuna Buneşti, cu sediul în 
localitatea Buneşti, str.Eroilor, 
nr.7, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
şofer, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
04.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 09.05.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -să îndeplinească 
cumulativ condiţiile prevăzute 
la art.3 din Hotărârea de 
Guvern 286/2011; -studii: 
minim şcoală profesională 
absolvită cu diplomă (certificat 
de absolvire)- electrician cu 
vechime de min.10 ani în 
muncă; -vechimea în muncă 
minim 10 ani; -permis condu-
cere categoria B; Tr.minim 10 
ani vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Buneşti, judeţul Suceava. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Buneşti, persoană de 
contact: Gafincu Maria, secretar 
comună, telefon: 0230.549.001.

l Primăria Crevedia Mare, cu 
sediul în localitatea Crevedia 

Mare, str.Principală, nr.68, 
judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-operator  s ta ţ i e  de  apă 
(muncitor calificat), în cadrul 
Comp.Gospodărire Comunală 
din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului, 2 posturi, 
conf.HG 286/23.03.2011. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei 
Crevedia Mare, judeţul Giurgiu, 
astfel: -proba scrisă în data de 
05.05.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 08.05.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Condiţii de studii 
generale; -Condiţii de vechime 
-minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Crevedia Mare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Crevedia Mare, 
persoană de contact: Mindricel 
F l o r e n t i n a ,  t e l e f o n : 
0246.264.155 sau 0728.853.579, 
fax: 0246.264.266, e-mail: 
primariacrevediagr@yahoo.
com.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Jimbolia, judeţul 
Timiş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a func-
ţiilor contractuale vacante: 
-lucrător bucatărie, funcție de 
execuție -1 post; -îngrijitoare, 
funcție de execuție -2 posturi. 
Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 
din anexa la HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
țiile specifice: Lucrător bucă-
tărie: -studii generale; -fără 
condiții de vechime; Îngrijitoare: 
-studii generale; -disponibilitate 
în a lucra cu persoane vârstnice; 
-fără condiții de vechime. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-04.05.2017, ora 9.00: proba 
scrisă; -08.05.2017, ora 9.00: 
proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6, 
alin.(1) din anexa la HG 

nr.286/2011, Titlul I, Capitolul 
1, Sectiunea a 2-a,  şi se vor 
depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia 
de concurs sunt disponibile la 
sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Jimbolia, 
din str.Tudor Vladimirescu, 
nr.66, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon nr.0256.360.630.

l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Jimbolia, judeţul 
Timiş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă determinată a funcţi-
ilor contractuale temporar 
vacante: Paznic, funcție de 
execuție -1 post. Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din anexa la 
HG nr.286/2011, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
corespunzător  funcț i i lor 
contractuale, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
țiile specifice: Paznic: -studii 
generale; -diplomă şi atestat de 
agent de pază; -fără condiții de 
vechime. Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: -04.05.2017, ora 9.00: 
proba scrisă; -08.05.2017, ora 
9.00: proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6, 
alin.(1) din anexa la HG 
nr.286/2011, Titlul I, Capitolul 
1, Sectiunea a 2-a,  şi se vor 
depune în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia 
de concurs sunt disponibile la 
sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Jimbolia, 
din str.Tudor Vladimirescu, 
nr.66, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon nr.0256.360.630. 

l Primăria Comunei Joiţa, 
judeţul Giurgiu, scoate la 
concurs postul vacant corespun-
zător funcţiei contractuale de 
execuţie de guard (femeie de 
serviciu), treapta profesională I, 
nivel  s tudi i lor  generale . 
Concursul constă în 3 etape, 
astfel: a)Data-limită depunere 
dosare: 25.04.2017; b)Proba 
scrisă: 04.05.2017, ora 10.00; c)
Proba interviu: 05.05.2017, ora 
10.00. Depunerea dosarelor 
pentru înscrierea la acest 
concurs se va face de către 

candidaţi în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului de scoatere la concurs 
a funcţiei contractuale în Moni-
torul Oficial al României, la 
biroul secretarului UAT Joiţa, 
str. DJ601A, nr. 156, judeţ 
Giurgiu. Dosarele de înscriere 
trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, 
modificată şi completată cu HG 
nr.1027/2014. Studiile necesare 
pentru participarea la concurs/
examen sunt studii generale, iar 
vechime în muncă este de 
minim 6 luni. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Joiţa, 
judeţul Giurgiu, CUI: 5718320, 
la nr.telefon: 0246.252.250, fax: 
0246.252.168 şi adresa de 
e-mail: primariajoita@yahoo.
com

l Primăria Comunei Valea 
Moldovei, cu sediul în locali-
tatea Valea Moldovei, str.Princi-
pală, nr.280, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de conducere vacante (perioadă 
determinată, respectiv pe 
durata mandatului primarului, 
2016-2020) de: -numele funcţiei: 
administrator public; -număr 
posturi: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 04.05.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
09.05.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
(obligatoriu): studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, de preferință în 
domeniul: economic; -vechime 
(obligatoriu): minim 10 ani, de 
preferință în domeniul contabi-
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litate și minim 3 ani în funcții 
de conducere. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Valea Moldovei, 
județul Suceava. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Valea Moldovei, 
persoană de contact: Beșa Nico-
l e t a - B r î n d u ș a ,  t e l e f o n : 
0744.114.715, fax: 0230.573.064, 
e-mail: primariavaleamol-
dovei@yahoo.ro

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare, la sediul unităţii din str.
Ion Creangă, nr. 1, Fălticeni, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: -1 
post de îngrijitoare la Centrul de 
Sănătate Vadu Moldovei: Proba 
scrisă va avea loc în data de 
04.05.2017, ora 10.00. Data și 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. -1 post de 
muncitor calificat IV bucătar 
-Centrul de Sănătate Vadu 
Moldovei; -1 post paznic, Servi-
ciul Administrativ: Proba scrisă 
va  avea  loc  în  data  de 
04.05.2017, ora 13.00. Data și 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serv.
R U N O S  p â n ă  p e  d a t a 
25.04.2017, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare pentru 
îngrijitoare: -minim școală gene-
rală; -vechimea nu este nece-
sară. Condiţii de participare 
pentru muncitor calificat IV 
bucătar: -certificat de calificare 
bucătar; -vechimea nu este nece-
sară. Condiţii de participare 
pentru paznic: -atestat profesi-
onal conform Legii 333/2003; 
-vechimea nu este necesară. 
Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se 
află afișate la avizierul unităţii și 
pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
nr.0752.126.627/0752.126.626.

l Clubul Sportiv Municipal 
Ramnicu Sarat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea functiei contractuale 
de executie vacanta de econo-
mist grad II. Concursul va avea 
loc la sediul Clubului Sportiv 
Municipal in data de 04.
mai.2017, ora 10,00 -proba 
scrisa. Conditiile de participare 
la concurs sunt cele prevazute in 
art.3 din H.G.nr. 286/2011, actu-
alizata, precum si cele specifice 
si anume:studii superioare 
absolvite cu diploma de licenta, 
in domeniul financiar contabil 
sau postuniversitare de profil; 
minimum 3luni vechime in 
domeniul financiar-contabil. 
Aceste conditii de participare la 
concurs se vor afisa la sediul 
Clubului Sportiv Municipal. 
Dosarele de inscriere la concurs 
se pot depune pana la data de 
26.apri l ie .2017 la  sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
Ramnicu Sarat. Relatii supli-

mentare se pot obtine la sediul 
Clubului Sportiv Municipal 
Ramnicu Sarat si la numarul de 
telefon 0238560009.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării 
Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor de execuție 
contractuale, vacante, de expert 
I A -cu studii superioare. Pentru 
postul de  expert IA –Departa-
mentul Servicii de Suport –
Studii și Cercetare minimum 10 
ani experiență într-un domeniu 
similar de activitate și pentru 
expert IA -Proiecte de Mobili-
tate –Mobilități în domeniul 
învătământului preuniversitar și 
al educației adulților minimum 
4 ani  experiență într-un 
domeniu similar de activitate. 
Concursul se va desfașura în 
data de 04.05.2017, ora 9,00 –
proba scrisă și ora 14,00 –inter-
viul, la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun până pe data de 
2 5 . 0 4 . 2 0 1 7  l a  s e d i u l 
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul 
agenției la adresa www.anpc-
defp.ro. Informații suplimen-
tare se pot obține la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

l Consiliul Superior al Magis-
traturii organizează concurs 
pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a  funcţiei 
contractuale de execuţie 
vacante de consilier gradul IA 
din cadrul Direcţiei economice 
și administrativ –Serviciul 
administrativ și aprovizionare 
(pentru care se cer studii supe-
rioare tehnice de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
profil construcţii și o vechime 
minimă în specialitatea cerută 
de post de 6 ani și 6 luni). 
Concursul va avea loc în peri-
oada 05 -12.05.2017, la sediul 
Consiliului Superior al Magis-
traturii din București, Calea 
Plevnei nr. 141B, sector 6, după 
cum urmează: -05.05.2017, ora 
1 0 . 0 0  – p r o b a  s c r i s ă ; 
-12.05.2017, ora 10.00 –inter-
viul. Datele relevante privind 
organizarea concursului sunt 
publicate pe pagina de internet 
a Consiliului Superior al 
Magistraturii: www.csm1909.
ro, la secţiunea „Aparat tehnic 
-administrativ –Concursuri”. 
Actele de înscriere la concurs se 
depun la Consiliul Superior al 
Magistraturii -Direcţia resurse 
umane și organizare, etaj 3, 
cam. 300, până la data de 
26.04.2017, inclusiv, ora 16.00. 
Datele de contact ale persoa-
nelor care asigură secretariatul 
comisiei de concurs sunt urmă-
toarele:  Florentina Budu 
- C o n s t a n t i n ,  t e l e f o n 
021/3116926 interior 2028; 
adresă  de  emai l :  druo@
csm1909.ro  ș i  Mădăl ina 
Simion, telefon 021/3116926 
interior 2050; adresă de email: 
druo@csm1909.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Ilfov organi-
z e a z ă ,  î n  t e m e i u l  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată de timp, corespunzător 
funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Ilfov, după cum urmează: 
-1 post de consilier gr.IA din 
cadrul Biroului Arhivă, repar-
tizat de la bugetul de stat, 
prevăzut cu studii superioare de 
lungă durată, cu diplomă de 
licenţă, cu contract individual 
de muncă pe durată nedetermi-
nată de timp. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului -consi-
lier gr.IA: -studii superioare 
universitare cu diplomă de 
licenţă în unul din domeniile: 
comunicare, administraţie 
publică, istorie, relaţii publice; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor absolvite: minim 6 ani și 6 
luni; -curs arhivar; -abilităţi 
comunicare; -cunoștinţe operare 
calculator. Data-limită de depu-
nere a dosarelor de concurs este 
26.04.2017, inclusiv, ora 16.00, 
la sediul Oficiului de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Ilfov. 
Concursul se va desfășura la 
sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1: -proba scrisă: în 
data de 05.05.2017, ora 09.00; 
-interviul: în data de 09.05.2017, 
de la ora 09.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 
126, e-mail: if@ancpi.ro. Temei 
legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureș, cu sediul în Sîntana de 
Mureș, str.Morii, nr.26, în baza 
HG nr. 286/2011, modificat și 
completat organizează concurs 
pentru ocuparea a unui post 
contractual în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului- inspector 
de specialitate IA- Comparti-
ment SVSU, PSI, SSM- post 
contractual pe perioadă nede-
terminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: 1.Pentru 
postul de inspector de speciali-
tate IA: -studii universitate de 
licenţă superioare absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă sau echi-
valentă, -curs în domeniul sănă-
tății și securității în muncă cu 
durata de 80 de ore, -vechime în 
muncă minim 6 ani și 6 luni. 
Data, ora și locul de desfășurare 
a concursurilor: Proba scrisă: 
05.05.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei comunei Sîntana de 
Mureș. Interviul se va anunţa la 
o dată ulterioară. Data limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 25.04.2017, ora 
13,00, la sediul primăriei 
comunei Sîntana de Mureș, str.
Morii, nr.26. Date contact: 
secretar comisie Suciu Anda 
Alina, tel.0265.323.517. Primar, 
Moldovan Dumitru.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă București, cu sediul în 

str. Radu Vodă nr.26-26 A, 
sector 4, București, organizează 
concurs în vederea ocupării 
unui număr de trei funcţii 
publice de execuţie vacante 
după cum urmează: 1.O funcţie 
publică de execuţie vacantă de 
inspector clasa I grad profesi-
onal superior în cadrul Compar-
t imentu lu i  Informat ică . 
Condiţii de participare: Condiţii 
generale: art.54 din Legea nr. 
188/1999 republicată (r2), cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: -Studii 
de specialitate: -Studii universi-
tare de licenţa absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă sau echi-
valența în domeniul funda-
mental: știinţe inginerești sau în 
specializările: informatică, 
cibernetică economică, automa-
tică și informatică. -Perfecţio-
nări (specializări): -curs de 
per fec ţ ionare  în  s i s t em 
hardware/software, adminis-
trare reţele calculatoare. 
-Cunoștinţe de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate și 
nivel): -administrator baze de 
date, diplomă /certificat/atestat. 
-Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor: 9 ani. 2.O funcţie 
publică de execuţie vacantă de 
inspector de munca clasa I grad 
profesional superior în cadrul 
Biroului Monitorizare Relaţii de 
muncă. Condiţii de participare: 
Condiţii generale: art.54 din 
Legea nr.188/1999 republicată 
(r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice: 
-Studii de specialitate: -Studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniile 
fundamentale: științe ingine-
rești, științe agricole și silvice, 
științe juridice, științe econo-
mice sau în specializările: socio-
logie, psihologie, medicină, 
administrație publică și științe 
politice; -Perfecționări (speciali-
zări): -; -Cunoștințe de operare /
programare pe calculator (nece-
sitate și nivel): -Cunoștințe de 
operare pe calculator atestate cu 
diplomă /certificat -nivel mediu; 
-Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor: 9 ani. 3.O funcţie 
p u b l i c ă  d e  e x e c u ţ i e 
vacantă de inspector de muncă 
clasa I grad profesional superior 
în cadrul Serviciului Securitate 
și Sănătate în Muncă. Condiţii 
de participare: Condiţii gene-
r a l e :  a r t . 5 4  d i n  L e g e a 
nr.188/1999 republicată (r2), cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: -Studii 
de specialitate: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniile fundamen-
tale: științe inginerești, știinte 
agricole și silvice, științe juri-
dice, științe economice sau în 
specializările: sociologie, psiho-
logie, medicină, administrație 
publică și științe politice; 
-Perfecționări (specializări): -; 
-Cunoștințe de operare /progra-

mare pe calculator (necesitate și 
nivel): -Cunoștințe de operare 
pe calculator atestate cu 
diplomă /certificat -nivel mediu; 
-Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor: 9 ani. Acte nece-
s a r e  p e n t r u  î n s c r i e r e : 
-formularul de înscriere pus la 
dispoziţie de I.T.M. București; 
-copia actului de identitate; 
-copiile diplomelor de studii și 
ale altor acte care să ateste efec-
tuarea unor specializări; -copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, 
în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcţiei publice 
(conform Ordinului ANFP nr. 
192/2013 pentru aprobarea 
formatului standard al adeve-
rinţei care atestă vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor); -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate 
(adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emiten-
tului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice); 
-declaraţia pe propria răspun-
dere sau adeverinţă care să 
ateste că nu a desfășurat activi-
tăţi de poliţie politică; -decla-
raţia pe propria răspundere că 
nu a fost destituit(ă) dintr-o 
funcţie publică sau nu i s-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani. Concursul 
constă în susţinerea unei probe 
scrise în data de 12.05.2017 ora 
10.30. Data și ora susţinerii 
interviului se va afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. 
Copiile de pe actele necesare 
înscrierii se vor prezenta însoţite 
de documentele  originale sau în 

copii legalizate. Dosarele se vor 
depune în perioada 11.04.2017 
-02.05.2017 inclusiv, iar peri-
oada de selecţie a dosarelor este 
03.05.2017 -09.05.2017. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . : 
021.331.18.03. 

l Municipiul Sighișoara, 
judeţul Mureș, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: 1.  
un post consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Cultură, 
sport, învățământ – Direcția 
relații publice și comunicare.
Cerinte: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Ştiințe admi-
nistrative (Administrație 
publică) / Ştiințe economice / 
Istorie / Studii culturale / 
Geografie (Geografia turis-
mului); - vechime: 1 an în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; - 
cunoștințe de limbă engleză sau 
germană, nivel mediu, - cunoș-
tințe de operare PC – nivel 
mediu. 2. un post consilier, clasa 
I, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului trans-
port în regim taxi – Direcția 
administrarea patrimoniului; 
Cerințe: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: Ştiințe admi-
nistrative (Administrație 
publică) / Ştiințe economice / 
Ştiințe juridice. - vechime: 1 an 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice. 
- cunoștințe de operare PC – 
nivel mediu. Concursul se orga-
nizează la sediul Municipiului 
Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, 
judeţ Mureș, astfel: - proba 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, 

tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 68473 / 05.04.2017. În 

temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de 

Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, 

Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării 

următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 21.04.2017, ora 

11.00, teren intravilan 4700 mp (din care 500 mp teren livadă și 

4200 mp teren fâneață), situat în localitatea Șotrile, pct. 

„Mesteceni”, jud. Prahova, preț de pornire 22.285 lei, proprietatea 

debitorului Stanciu Gheorghe - Șotrile, jud. Prahova; - În data de 

24.04.2017, ora 13.00, autovehicul special Unimog 408/10 U90, 

an fabricație 1996, preț de pornire licitație 46.275 lei, 

proprietatea debitoarei Andaur Construcții SRL - Câmpina, jud. 

Prahova; - În data de 24.04.2017, ora 14.30, C1 locuință P+M în 

suprafață construită de 107,75 mp și C2 anexă în suprafață 

construită de 69,04 mp și teren intravilan aferent 505 mp 

categoria curți construcții, situate în Brebu, sat Brebu Megieșesc, 

str. Coada Lacului nr. 847, jud. Prahova, preț de pornire 270.113 

lei, proprietatea debitoarei Andaur Construcții SRL - Câmpina, 

jud. Prahova; - În data de 25.04.2017, ora 13.00, C1 locuință S+P 

în suprafață construită de 87,84 mp, suprafață beci 34,52 mp și 

teren intravilan 653 mp, situate în Breaza, Cartier Nistorești, str. 

Dorobanți nr. 55, jud. Prahova, preț de pornire 87.797 lei, 

proprietatea debitorului Neagu Gheorghe - Breaza, jud. Prahova. 

Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de 

vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul 

primăriei în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 

nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011, persoana de contact 

dna. Tifigiu Cristina.
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suplimentară eliminatorie de 
”cunoștințe de limbă engleză 
sau germană, nivel mediu: 
11.05.2017, ora 9,00; - proba 
suplimentară eliminatorie de 
”cunoștințe de operare PC, 
nivel mediu : 11.05.2017, ora 
10,00; - proba scrisă: 11.05.2017, 
ora 11,00; - interviul: 15.05.2017, 
ora 11,00. Data până la care se 
pot  depune dosare le  de 
înscriere: în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României–
partea a III-a. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modi-
ficată și completată prin H.G. 
nr. 1173/2008. Bibliografia se 
afișează la sediul Municipiului 
Sighișoara și pe site-ul Munici-
piului Sighișoara www.sighi-
soara .org . ro .  Informaţ i i 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Municipiului Sighișoara 
sau la telefon: 0265-771280.

l Primăria comunei Berca, 
judeţul Buzău organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului contractual  vacant, de: 
-bibliotecar , in cadrul apara-
tului de specialitate al prima-
rului comunei Berca, judeţul 
Buzău. Condiţii generale prevă-
z u t e  d e  a r t . 3  d i n 
H.G.nr.286/2011, actualizată. 
Condiţii specifice: a).studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă , într-unul din dome-
niile de studii universitare: filo-
logie, pedagogie, psihologie, 
teologie. b).curs de iniţiere 
profesională pentru bibliotecari; 
c).cursuri operare PC: Windows 
(nivel mediu); Microsoft Office 
(nivel mediu), Tehnologii 
Internet (nivel mediu); d). abili-
tăţi de comunicare si invăţare. 
Concursul pentru ocuparea 
postului va avea loc în data de 
04.05.2017, ora 10,00, proba 
scrisă, iar interviul în data de 
09.05.2017, ora 10,00, la sediul 
Primăriei comunei Berca, 
judeţul Buzău. În vederea 
înscrierii la concurs, candidaţii 
vor depune în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării 
anunţului, respectiv pană la 
25.04.2016, ora 16,00, la secreta-
riatul comisiei de concurs un 
dosar de înscriere care va 
cuprinde documentele prevă-
zute la art.6 alin.(1) din HG 
nr.286/2011, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei Berca, 
la secretarul comisiei de 
concurs, telefon 0238 / 526004, 
int.16.

PRESTĂRI SERVICII  
l Campania "Stiu care sunt 
drepturile mele". Daca sunteti 
persoana juridica sau chiar  
persoana fizica, trebuie sa stii 
care sunt drepturile tale juri-
dice. Noi te ajutam! In 2017 
sunt schimbari majore in legis-
latia din Romania. Va putem 
ajuta cu intelegerea legislatiei 
destul de stufoase si complexe. 
Campanie sustinuta de avocat 
Coltuc Marius. www.coltuc.ro; 
email: avocat@coltuc.ro; Puteti 
s a  s c r i e t i  p e  w h a t s a p p 
0745.150.894. 

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament renovat, 4 
camere, in Bucuresti, central, 
zona Intercontinental, pret 
negociabil. Telefon 0244513935.

CITAȚII  
l RCS&RDS SA cheamă în 
judecată pe Foana Constantin 
Adrian în dosar 22586/215/2016, 
Judecătoria Craiova, ccom6cc, 
în data de 28.04.2017, ora 10.30.

l Numitul Andronic Ioan cu 
domiciliul în comuna Tudora, 
sat Tudora, jud. Botoșani, este 
chemat la Judecătoria Botoșani, 
la data de 5 mai 2017, în dosarul 
nr. 20641/193/2016, având ca 
obiect divorţ.

l Numitele Bojin Cristina 
Florentina Alexandra si Bojin 
Cosmina Madalina, ambele cu 
domiciliul in comuna Morun-
glav, judetul Olt sunt citate la 

Judecatoria Bals pe data de 
03.05.2017, ora 9.00, in calitate 
de parate in Dosarul nr. 
2352/184/2015 in proces cu 
reclamantul Radoi Constantin.

l Se citează, personal la intero-
gatoriu, Vornicu Dumitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Jigoreni, comuna Țibănești, 
județul Iași, România, în 
dosarul nr. 23141/245/2016 
având ca obiect divorț fără 
minori, la data de 26.04.2017 
ora 8.30, la Judecătoria Iași, str. 
Anastasie Panu 25, Iași, C38M, 
în calitate de pârât în contradic-
toriu cu reclamanta Vornicu 
Otilia.

l Se citează pârâtul Iliuţă 
C-tin, domiciliat în Iași, str. 
Clopotari 11, bl. 628, sc. B, ap. 
3 ,  e t .  1 ,  Iaș i ,  în  dosar 
12649 /245 /2016 ,  t e rmen 
26.04.2017, C 38 M, ora 8.30, 
Judecătoria Iași, în contradic-
toriu cu Iliuţă Oana, pentru 
divorţ cu minori.

l Judecator ia  Motru  a 
p r o n u n t a t  i n  D o s a r u l 
2918/263/2016, sentinta civila 
nr. 2385 din data de 08.11.2016 
cu urmatorul  dispozit iv: 
“Admite cererea formulata de 
reclamanta S.C. Infinity S.R.L., 
CUI R 17713068, cu sediul in 
Ploiesti, str. Targovistei, nr. 11, 
et. 2, judetul Prahova, in contra-
dictoriu cu paratele Zavoianu 
Constanta cu domiciliul in 
Com. Slivilesti, sat Miculesti, nr 
151, jud. Gorj, si Cioaba Oana 
Alina, cu domiciliul in Sat 
Tirioi, Nr. 31, Comuna Samari-
nesti, judet Gorj. Obliga in 
solidar paratele sa plateasca 
reclamantei suma de 257.91 lei, 
din care suma de 114.21 lei, c/v 
marfa livrata si suma de 143.79 
lei penalitati de intarziere. 
Obliga paratele in solidar sa 
plateasca reclamantei suma de 
40 lei cheltuieli de judecata. Cu 
drept de apel in termen de 30 
zile de la comunicarea hotararii, 
cererea urmand a se depune la 
Judecatoria Motru. Pronuntata 
in sedinta publica, la data de 8 

noiembrie 2016, la Judecatoria 
Motru.

l Numiţii: Lipsa Liliana, cu 
ultim domiciliu cunoscut în Iași, 
str.Vlădiceni, nr.14, bl.Cămin 1 
TR II, et.2, ap.39, Ciornei Ilie, 
cu ultim domiciliu cunoscut în 
Iași, bdul.Tudor Vladimirescu, 
nr.105, bl.105, sc.A, et.2, ap.12 și 
Lazarine Neculai, cu ultim 
domiciliu cunoscut în comuna 
Tomești, bl.47, TR II, parter, 
ap.3, jud.Iași, sunt citaţi la 
Judecătoria Iași pentru data de 
15 mai 2017, ora 8,30, sala C5, 
et.2, în dosar nr.35682/245/2016, 
în proces cu reclamantul Zaion-
ciuc Roșca Octav pentru consta-
tare inexistenţă drepturi și 
radiere menţiuni carte funciară.

DIVERSE  
l Municipiul Rm. Sărat, titular 
al ”Planului de mobilitate 
urbană a Municipiului Râmnicu 
Sărat”, cu amplasamentul in 
municipiul Rm. Sărat, jud. 
Buzău, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la A.P.M. 
Buzău în vederea obţinerii 
avizului de mediu. Informaţiile 
privind prima variantă de plan 
înaintată pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Buzău, str. Demo-
crației nr. 11,  și la sediul titula-
rului din municipiul Rm. Sărat, 
strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, 
judeţul Buzău în zilele  lucră-
toare, de luni până vineri, între 
orele 08.00 – 14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic, în 
scris,  la sediul A.P.M. Buzău, în 
termen de 18 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunțului.

l Municipiul Rm. Sărat, titular 
al „Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a  Municipiului 
Râmnicu Sărat”, cu amplasa-

mentul in municipiul Rm. 
Sărat, jud. Buzău, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a strategiei  
la A.P.M. Buzău în vederea 
obţinerii avizului de mediu. 
Informaţiile privind prima vari-
antă a strategiei înaintată poate 
fi consultată la sediul A.P.M. 
Buzău, str. Democrației nr. 11,  
și la sediul titularului din muni-
cipiul Rm. Sărat, strada Nicolae 
Bălcescu, nr. 1, judeţul Buzău în 
zilele  lucrătoare, de luni până 
vineri, între orele 08.00 – 14.00. 
Observațiile publicului se 
primesc zilnic, în scris,  la sediul 
A.P.M. Buzău, în termen de 18 
zile calendaristice de la data 
apariţiei anunțului.

l Lautaru Madalina, avand 
domiciliul in Bucuresti, sector 5, 
str. Sold.Nicolae Porojan, nr. 
8-10, ap.7, titular al planului 
P.U.Z.-amenajare cimitir-loc de 
veci, in localitatea Berceni, judet 
Ilfov, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil 
pentru P.U.Z-amenajare cimi-
tir-loc de veci. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul  Consil iului  Jude-
tean-Ilfov si a fost discutata in 
sedinta CATU-nr.2C din data 
de 07.02.2017. Observatii/
comentariile si sugestii  se 
primesc /in scris/ la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean-Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen 
de 12 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand 
cu data de 06.04.2017.

l Activ Insolv SPRL Rm. 
Valcea, str. Ferdinand nr. 34, 
administrator judiciar al Bifona 
SRL, notifica deschiderea 

procedurii generale a insolventei 
împotriva debitoarei Bifona 
SRL, Cod de identificare fiscală 
19089778 ,  număr  ORC: 
J38/826/2006, cu sediul social în 
Ramnicu Valcea, str. Colonel 
Badescu, nr. 22, ap. 2, judetul 
Valcea, prin incheierea nr. 
91/22.03.2017 pronunţată de 
Tribunalul Vâlcea, secţia a-II-a 
civila, în dosarul 1426/90/2017. 
Termene: 26/04/2017 termenul 
pentru înregistrarea cererilor de 
a d m i t e r e  a  c r e a n ţ e l o r ; 
10/05/2017 termenul de verifi-
care a creanţelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
p r e l i m i n a r  d e  c r e a n ţ e ; 
24/05/2017 termenul pentru  
afisarea tabelului definitiv de 
creanţe. Se notifica faptul ca 
prima adunare a creditorilor va 
avea loc in data de 15/05/2017, 
ora 11:30 la sediul lichidatorului 
judiciar si convoacă creditorii. 
Informatii suplimentare la tel. 
0350414880, 0743050727.

l Comuna Cosoba anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Înfiinţare reţea de 
alimentare cu apă și reţea de 
canalizare cu staţie de epurare 
în comuna Cosoba, judeţul 
Giurgiu”, propus pentru a fi 
amplasat în comuna Cosoba, sat 
Cosoba, CF 31235, 31327, 
31234, 31236, judeţul Giurgiu. 
Informaţii privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Giurgiu, șoseaua Bucu-
rești, nr.111, sc.A+B, și la sediul 
Primăriei Comunei Cosoba, din 
comuna Cosoba, strada Princi-
pală, nr.344, judeţul Giurgiu. 
Observaţiile publicului se 
primesc la sediul APM Giurgiu, 
în zilele de luni-joi, orele 9.00-
14.00, și vineri, între orele 9.00-
12.00.

ANUNȚURI

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

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

Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 436/Titu. Nr. 9415 din 03.04.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna aprilie, ziua 03. 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 26, luna aprilie, ora 10.00, anul 

2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului/ terței persoane SC Ro Diesel Prod Com SRL, licitația a III - a: a). Clădire în 

suprafață de 60,25 mp, situată în sat Sălcuța, nr. 156 E, oraș Titu, județ Dâmbovița, construită în baza 

Autorizației de construire nr. 17/04.05.2006, preț de pornire al licitației 53.390 lei (exclusiv TVA), 

grevată de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița - 

S.F.O. Titu, P.V. Sechestru Asigurator Nr. 50669/21.11.2014. În conformitate cu prevederile titlului VII 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota 

de TVA 19)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 

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

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

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

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

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. 

Data afișării: 10.04.2017.

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

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

Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că în ziua de 25, luna 04, anul 2017, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 

bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, 

proprietatea debitorului SC Gad Electric Energi SRL, cu domiciliul fiscal în sat Roata de Jos, comuna 

Roata de Jos, str. Petrolistului, nr. 14, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 33522841: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA 

*); Autoutilitară Volkswagen 7JO Transporter, an fabicatie-2004, serie șasiu WV1ZZZ7JZ5X009960, 

culoare alb, 9.200 lei, 19%; Total: 9.200 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din anul 2015 privind 

Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun 

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 

după 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 

după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat, bugeul asigurărilor sociale 

de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate și, respectiv, la bugetul local), conform art. 250, alin. (4), lit. I) din Legea nr. 207 din 2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere 

cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul executat silit, pentru respectarea 

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

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

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

vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

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

cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 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 0246.270.520, persoană de contact: Iacob Ilie.
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l S.C. Terapeutica S.A., având 
sediul în oraşul Chişineu-Criş, 
str.Teilor nr.4, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului 
“construire bază de recuperare, 
secţ ie  externă spital  Sf .
Gheorghe  –  faza  pud” 
amplasat în Moneasa, intravilan 
FN, jud.Arad şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la 
sediul firmei SC L&C Total 
Proiect SRL, localitatea Arad, 
str.Muncii nr.34, zilnic între 
orele 10.30 – 12.30. Comenta-
riile şi sugestiile se vor transmite 
în scris la sediul APM Arad, 
splaiul Mureşului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice 
de la data ultimului anunţ.

l Distributie Energie Oltenia 
S.A. Craiova anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
APM DOLJ - nu este necesară 
efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului şi nu este nece-
sară efectuarea evaluării adec-
vate - în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adec-
vată pentru proiectul „Moderni-
z a r e  A x  L E A  2 0 k V 
Moflesti-Melinesti si axului 
derivatiilor 20kV Fratostita si 
Pojaru, judetul Dolj in vederea 
cresterii capacitatii de distri-
butie pentru preluarea puterii 
debitate de Centralele Electrice 
Fotovoltatice” propus a fi 
amplasat în localitatile Filiaşi, 
Melineşti, Farcaş, Goieşti, 
judeţul Dolj, titular Distributie 
Energie Oltenia S.A. Craiova. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul APM 
DOLJ, strada Petru Rares, nr.1, 
în zilele de L-V, între orele 9-14, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet www.apmdj.anpm.
ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare 
pana la data de  15.04.2017 (in 
termen de 5 zile de la afisare). 

l Subsemnatu l  Cl inc iu 
Gheorghe, Executor Judecăto-
resc în circumscriptia Curţii de 
Apel Ploieşti, cu sediul în Rm. 
Sărat, str. Crângul Meiul, nr. 34, 
județul Buzău, în conformitate 
cu dispozitiile art. 783, alin. 1, c. 
pr. Civilă, aducem la cunoştință 
că în dosarul de executare nr. 
44/2017 al Biroului Executor 
Judecătoresc Clinciu Gheorghe 
din Râmnicu Sărat, în baza 
titului executoriu sentință civilă 
nr. 391/7.03.2016 pronunțată de 
Judecătoria Rm. Sărat, defini-
tivă şi irevocabilă şi incheierea 
nr.  14/2017 din data de 
3.04.2017, emisă de executor 
Judecătoresc Clinciu Gheorghe 
s-a dispus înființarea popririi 
asupra venitului net al debito-
rului Nitu Stefan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Rm. 
Sărat, str. Piața Halelor, Bl. 5, sc. 
A, ap. 2, județul Buzău, în 
favoarea creditorului Asociația 
de Proprietari nr. 1, Piața 
Halelor, cu sediul în Rm. Sărat.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociatii SPRL notifica 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei 
SC M&G Design Conf  SRL cu 
sediul in Oras Bragadiru, Sos. 
Alexandriei, Nr.458, Camera 1, 
Bl.P61, Sc.1, Et.3, Ap.11, Jud. 
Ilfov, J23/1663/2015, CUI 
3 4 5 3 3 8 5 7 ,  i n  d o s a r u l 
702/93/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Ilfov, Sectia Civila. 
Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului -25.04.2017, termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
-03.05.2017, termenul de defini-
tivare a tabelului creantelor 
-28.05.2017. Urmatorul termen 
de judecata a fost fixat pentru 
data de 07.06.2017 Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul Director al Obştii 
Moşnenilor Muntele Stermi-
noasa şi Budislavu, cu sediul în 
com. Racovița, Jud. Vâlcea, în 
baza art. 18 şi 32 din Statutul 
obştii, convoacă Adunarea 
Generală a obştii în data de 
23.04.2017 cu următoarea 
ordine de zi: Pagube aduse 
obştii; Darea de seamă a Consi-
liului de Administrație pe anul 
2016; Raportul Comisiei de 
Cenzori pe 2016 şi descărcarea 
de gestiune; Bugetul de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2017; 
Lucrări ce urmează a fi desfăşu-
rate în cei doi munți în 2017; 
Modificări acte constitutive; 
Diverse. Adunarea Generală se 
va ține în data de 23.04.2017, 
ora 13.00, în sat Blănoiu, com. 
Racovița, jud. Vâlcea, la domici-
liul preşedintelui obştii, Frântu 
Ion. Dacă nu se întruneşte 
50%+1 din numărul acționa-
rilor, Adunarea Generală se va 
ține, peste o săptămână, la 
aceeaşi adresă, oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

l Convocator Administratorul 
unic al S.C. Trapid S.A. cu 
sediul în Bucureşti, Penes 
Curcanul nr. 17, sector 3, având 
număr de înregistrare la 
O.R.C.T.B. J40/944/1994, C.U.I. 
5173290, tel./ fax: 021.323.58.83, 
în conformitate cu art. 117 din 
Legea 31/1990 actualizată, 
convocăm Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data 
de 11.05.2017 ora 10.00, la 
sediul societăţii, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Apro-
barea situaţiilor financiare pe 
anul 2016. 2. Diverse. Reprezen-
tant legal, Ambroze Corneliu –
Administrator unic.

l Convocator Consiliul de 
administraţie al S.C. Transpro-
iect 2001 S.A., CUI 14163342, 
Nr. Înregistrare Registrul 
Comerţului J40/7571/2001, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru ziua de 8 mai 2017, ora 
15.00 la adresa: Bucureşti, b-dul 

Dinicu Golescu nr. 36, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 3 mai 2017, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea schimbării denumirii 
societăţii în “Iptana Transpro-
iect S.A.” şi modificarea art. 1 
alin. 1 din Actul constitutiv al 
societăţii astfel: „Denumirea 
societăţii este Iptana Transpro-
iect S.A.”. 2. Aprobarea împu-
ternic ir i i  Consi l iu lui  de 
administraţie pentru negocierea 
şi achiziţionarea de către socie-
tate a unui număr de maxim 40 
de acţiuni ale societăţii de la 
acţionarul Iptana S.A. şi stabi-
lirea preţului maximal de achi-
ziţie al acestora. Dacă la prima 
convocare nu se întruneşte 
majoritatea conform Legii nr. 
31/1990, şedinţa se reconvoacă 
la data de 9 mai 2017, în acelaşi 
loc şi la aceeaşi oră. Începând cu 
data de 10 aprilie 2017, materia-
lele informative referitoare la 
problemele cuprinse în ordinea 
de zi, se pot consulta la sediul 
Transproiect 2001 S.A. Formu-
larele de procuri se pot obţine de 
la sediul Transproiect 2001 S.A 
începând cu data de 10 aprilie 
2017 şi se vor depune comple-
tate şi semnate la sediul socie-
tăţii până la data de 03.05.2017.

l Convocator Consiliul de 
administraţie al S.C. Transpro-
iect 2001 S.A., CUI 14163342, 
Nr. Înregistrare Registrul 
Comerţului J 40/7571/2001, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, pentru 
ziua de 8 mai 2017, ora 14.00 la 
adresa: Bucureşti, b-dul Dinicu 
Golescu nr. 36, sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 3 mai 2017, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea cererii de încetare a 
mandatului şi a încetării 
mandatului unui membru al 
Consiliului de administraţie, 
începând cu data de 10.05.2017 
şi alegerea unui membru în 
Consiliul de administraţie 
pentru perioada 10.05.2017 
până la expirarea mandatului 
administratorului al cărui loc a 
rămas vacant ,  respect iv 
22.04.2019, şi stabilirea remune-
raţiei membrilor Consiliului de 
administraţie. Dacă la prima 
convocare nu se întruneşte 
majoritatea conform Legii nr. 
31/1990, şedinţa se reconvoacă 
la data de 9 mai 2017, în acelaşi 
loc şi la aceeaşi oră. Începand cu 
data de 10 aprilie 2017, materia-
lele informative referitoare la 
problemele cuprinse în ordinea 
de zi, se pot consulta la sediul 
Transproiect 2001 S.A.
Formularele de procuri se pot 
obţine de la sediul Transproiect 
2001 S.A începând cu data de 
10 aprilie 2017 şi se vor depune 
completate şi semnate la sediul 
societăţii până la data de 
03.05.2017.

l Convocator Consiliul de 
Administraţie al AEDIFICIA 
Carpati S.A., cu sediul social în 
Bucureşti, şos. Panduri nr. 94, 
sector 5, înregistrată în Regis-

ANUNȚURI
t rul  Comerţului  sub  nr. 
J40/26548/1992, CUI 2620769, 
în temeiul art. 117 din Legea nr. 
31/1990, republicată cu comple-
tările şi modificările ulterioare, 
precum şi a actului constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, pentru data de 16 Mai 
2017, ora 16, la sediul social al 
societăţii, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea raportului de activitate al 
Consiliului de Administraţie 
privind activitatea exercitată în 
anul 2016. 2. Discutarea şi apro-
barea bilanţului şi a situaţiilor 
financiare anuale, pe baza 
rapoartelor prezentate de Consi-
liul de Administraţie si de audi-
t o r u l  f i n a n c i a r  ” E x i a s 
Consultants”, pentru exerciţiul 
anului 2016. 3. Aprobarea 
repartizării profitului net şi 
stabilirea dividendelor cuvenite 
acţionarilor pentru anul 2016. 4. 
Aprobarea repartizării ca divi-
dende a unor sume din profitul 
anilor precedenţi repartizat la 
rezerve şi mandatarea Consi-
liului de Administraţie cu stabi-
lirea condiţiilor şi datelor 
repartizării acestor dividende în 
funcţie de lichidităţile curente 
ale societăţii. 5. Aprobarea acti-
vităţii Consiliului de Adminis-
traţie şi descărcarea de gestiune 
a anului 2016. 6. Mandatarea 
Consiliului de Administraţie să 
hotărască achiziţia sau vânzarea 
de active –bunuri mobile sau 
imobile- ale societăţii. 7. Prezen-
tarea, discutarea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltu-
ieli, precum şi a programului de 
activitate pentru anul 2017. 8. 
Stabilirea indemnizaţiei Consi-
liului de Administraţie pentru 
anul 2017. 9. Mandatarea 
Consiliului de Administraţie în 
vederea aprobării prelungirii 
acordului de credit cu Banca 
Română de Dezvoltare sau 
contractarii de noi acorduri de 
credit în funcţie de necesităţi. 
10. Diverse. Dacă nu vor fi înde-
plinite condiţiile de validitate la 
prima convocare, a doua convo-
care va fi stabilită pentru data 
de 17 Mai 2017, ora 16, cu 
aceeaşi ordine de zi şi în aceeaşi 
locaţie. Preşedinte Consiliu 
Administraţie Ing. Petre Badea.

l SC Legume Fructe Militari 
SA, sediul: Bucureşti, sector 6, 
strada Murguţa, nr.2, bloc 7, 
p a r t e r ;  C U I :  4 5 7 7 0 4 , 
J40/2159/1991. Completare la 
ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor SC Legume Fructe Militari 
SA convocată pentru data de 
08.05.2017, respectiv 09.05.2017, 
cuprinsă în Convocatorul 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a IV-a, nr.947/22.03.2017. 
Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al SC Legume 
Fructe Militari SA Bucureşti 
-domnul Vasile Valerica, în 
conformitate cu prevederile 
art .117,  ind.1 din Legea 
nr.31/1990, republicată, comple-
tează ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor din data de 08.05.2017, 
respectiv 09.05.2017, cu urmă-

toarea ordine zi: „2.Aprobarea 
ca sumele de bani rezultaţi în 
urma vânzării imobilelor socie-
tăţii să fie distribuite ca divi-
dende la actionari.” În sensul 
celor de mai sus menţionate, se 
completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordi-
nare  a  Acţ ionar i lor  d in 
cuprinsul convocatorului, cele-
lalte prevederi ale acestuia 
publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, 
nr.947/22.03.2017, rămân 
neschimbate. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, 
Ing.Valerica Vasile.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar, organi-
zeaza licitatie publica pentru 
autoturism Skoda Octavia 
(2008, motorina, gri, 320.477 
km) - 15.041 lei (pret ce include 
TVA). Licitatia va avea loc la 
data de 19.04.2017, ora 12, in 
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr. 7, bl. 
A Est, ap. 51, jud. Prahova. In 
cazul in care bunul nu se vinde, 
licitatia va fi reluata in datele de 
26 .04 .2017  o re l e  14 ,00 ; 
02 .05 .2017  o re l e  14 ,00 ; 
09 .05 .2017  o re l e  14 ,00 ; 
12 .05 .2017  o re l e  13 ,00 . 
Inscrierea la licitatie se face cu 
cel putin 1(una) zi inainte de 
data fixata pentru licitatie. 
Informatii suplimentare la tel. 
0744920534 si www.tempoin-
solv.ro.

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Racovița 
-Consiliul Local Racovița, cu 
sediul în comuna Racovița, 
strada Calea Custura, nr.53, 
telefon: 0239.698.725, fax: 
0239.698.791, CUI: 4342839, 
organizează, în condiţiile OUG 
nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, şi a 
HG nr.168/2007, pentru apro-
barea Normelor metodologice 
de aplicare a acesteia, precum şi 
în baza prevederilor art.91 şi 
art.123 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, repu-
blicată, licitaţie publică în 
vederea concesionării pe o peri-
oadă de 5 ani a spațiului în 
suprafaţă de 78,42mp amplasat 
în incinta clădirii Dispensar 
uman Racovița. Pot participa la 
licitaţie persoane fizice sau juri-
dice, române sau străine, care 
au ca obiect de activitate 
Cabinet medical uman şi fac 
dovada achitării, prin chitanţă 
sau ordin de plată, pentru: 
documentaţia de atribuire- 
100Lei. Persoanele interesate 
pot procura documentaţia de 
atribuire de la sediul Primăriei 
Comunei Racovița. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
referitoare la documentaţia de 
atribuire este 20 aprilie 2017, 
ora 13.30. Ofertele vor fi depuse 
la secretariatul Primăriei Raco-
vița, Judeţul Brăila, până cel 
târziu în data de 28 aprilie 2017, 
ora 13.30. Numărul de exem-
plare în care se depune oferta: 1 
exemplar. Plicul exterior al 
ofertei va purta menţiunea 
numelui, adresa şi nr.de telefon 

al ofertantului. Licitaţia se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Com.Racovița, sala de şedințe, 
în data de 05 mai 2017, ora 
12.00. Soluţionarea litigiilor 
apărute pe parcursul desfăşu-
rării procedurii de concesionare 
se realizează potrivit prevede-
rilor Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.554/2004,  cu 
modificările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia 
de contencios administrativ a 
Tribunalului Brăila. Data trans-
miterii anunţului de liciţatie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 06 aprilie 
2017.

l 1.Informaţii generale privind 
c o n c e d e n t u l :  P r i m ă r i a 
Comunei Galicea, cu sediul în 
localitatea Galicea, strada Prin-
cipală, nr. 30, judeţul Vâlcea, 
CUI: 2541118, tel.0250.762.152; 
fax: 0250.762.160, e-mail: 
primaria_galicea@yahoo.com, 
persoană de contact: Ceauşeşcu 
Elena  -consilier juridic. 2. 
Obiectul concesiunii: un spaţiu 
în suprafaţă de 85,18mp, situat 
în imobilul clădire „Centru 
Comunitar” tarla 5, parcela 40, 
cu vecinăţile: N- DJ677F, S- 
Tarla 5, Parcela 39, E- Drum 
vicinal, V- Rest clădire, din satul 
Galicea, comuna Galicea, 
judeţul Vâlcea, cu destinaţie de 
spaţiu comercial. 3.Documen-
taţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Galicea, sat Galicea, 
comuna Galicea, judeţul Vâlcea. 
3.1. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: 
prin cerere, de la sediul Primă-
riei Comunei Galicea, sat 
Galicea, comuna Galicea, 
judeţul Vâlcea. 3.2.Obţinerea 
documentaţiei de atribuire: 
Compartimentul juridic din 
cadrul Primăriei Comunei 
G a l i c e a ,  s a t  G a l i c e a , 
comuna Galicea, judeţul Vâlcea. 
3.3.Data-limită solicitare clarifi-
cări: 24.04.2017, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 
Primăria Comunei Galicea, cu 
sediul în sat Galicea, comuna 
Galicea, judeţul Vâlcea. 4.1. 
Data-limită depunere oferte 
04.05.2017, ora 09.00. 4.2.Ofer-
tele se depun la adresa: 
Primăria Comunei Galicea, cu 
s e d i u l  î n  s a t  G a l i c e a , 
comuna    Galicea, judeţul 
Vâlcea, conform Caietului de 
sarcini. 4.3. Oferta se depune în 
două plicuri sigilate unul exte-
rior şi unul interior, conform 
Caietului de sarcini. 5. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
se va desfăşura la sediul Primă-
r ie i   Gal icea   la  data  de 
04.05.2017, ora 10.00. 6.Acţi-
unea în justiţie se introduce la 
Secţia de contencios adminis-
trativ a tribunalului în a cărei 
jurisdicţie se află sediul conce-
dentului  în conformitate cu 
prevederile Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu 
modificările ulterioare. Date 
contact: Tribunalul Vâlcea, str. 
Scuarul Revoluţiei, nr.2, mun. 
Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, e- 
mail: tribunalul-valcea@just.ro, 
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t e l e f o n :  0 2 5 0 . 7 3 9 . 1 2 0 ; 
fax: 0250.732.207. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate în 
vederea publicării: 07.04.2017.

l UAT Comuna Letea Veche, 
Compartiment Executări Silite, 
CIF: 4455021; Cod siruta 20359; 
str.Al.I.Cuza, nr. 220; Comuna 
L e t e a  Ve c h e ;  t e l . / f a x : 
0234.213.474; Dosar de execu-
tare silită nr.1/2013. Anunţ 
privind vânzare bunuri imobile, 
Licitaţia I. În temeiul art.250, 
al in.(1)  ş i  (2)  din Legea 
nr.207/2003, privind Codul de 
procedură fiscală, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 20, 
luna aprilie, anul 2017, ora 
10.00, în localitatea Letea Veche, 
str.Al.I.Cuza, nr.220, com.Letea 
Veche, jud.Bacău, se vor vinde 
prin licitaţie următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului 
Societatea Agricolă Speranţa*, 
cu sediul fiscal în localitatea 
Letea Veche,  com.Letea Veche, 
cod de identificare fiscală 
282110: 1.Clădire depozitat 
furaje (Fânărie) având suprafaţă 
construită de 853mp, intabulat 
cu nr. cadastral 60334-C2. 
Imobilul este realizat din stâlpi 
prefabricaţi din beton armat, 
pardoseală din beton, acoperişul 
fiind din ferme metalice acope-
rite cu tablă ondulată, parţial 
deteriorat. Preţul de pornire a 
licitaţiei va fi de 97.200Lei 
(exclusiv TVA). 2.Siloz desco-
perit având suprafaţă construită 

de 1.347mp, pardoseală din 
beton şi împrejmuit cu plăci din 
beton armat, având numărul 
cadastral 60334-C3. Preţul de 
pornire a licitaţiei va fi de 
55.000Lei (exclusiv TVA). 3.
Magazie depozit pentru pregă-
tire furaje (fostă moară) având 
suprafaţă construită de 565mp, 
cu nr.cadastral 60334-C1. Preţul 
de pornire a licitaţiei va fi de 
99.000Lei (exclusiv TVA). 4.
Magazie şi copertină cu o struc-
tură din stâlpi armaţi prefabri-
caţi, fundaţii din beton şi 
închideri perimetrale din cără-
midă (partea închisă) -stâlpi de 
fier încastraţi în cuzineţi de 
beton cu acoperiş din ferme 
metalice şi tablă ondulată 
neagră, vopsită. Pardoseala este 
din beton. Imobilul are supra-
faţă construită de 694mp şi este 
intabulată cu nr.cadastral 61208-
C1. Există racorduri la utilităţi 
(energie electrică, hidranţi, 
ş a n ţ u r i  d e  s c u r g e r e , 
paratrăznet). Preţul de pornire a 
licitaţiei va fi de 160.000Lei 
(exclusiv TVA). 5.Grajd stabu-
laţie nr.2 cu suprafaţă construită 
de 694mp, înscris în cartea 
funciară cu nr.61208-C2. 
Imobilul are structură din stâlpi 
armaţi prefabricaţi, fundaţii din 
beton, închideri perimetrale din 
cărămidă cu pardoseală din 
beton. Acoperişul este realizat 
din ferme metalice şi tablă ondu-
lată vopsită. Există racordări la 
utilităţi sau instalaţii utilitare. 
Preţul de pornire a licitaţiei va fi 
de 114.000Lei (exclusiv TVA). 

Cota de taxă pe valoare adău-
gată pentru vânzarea bunurilor 
imobile este de 19% în conformi-
tate cu prevederile art.291 din 
Legea nr.227/2015, privind 
Codul Fiscal. La licitaţie se vor 
prezenta oferte de cumpărare 
scrise cu preţul pornind de la 
valoarea minimă arătată mai 
sus. Bunurile sus menţionate 
sunt grevate de următoarele 
sarcini: -Proces-verbal de 
sechestru nr.3972/11.04.2016, 
emis de Comuna Letea Veche. 
-Act administrativ -adresa nr. 
2992/20.03.2012 a Judecătoriei 
Bacău. -Somaţia nr.481/2011, 
emisă de BEJ Chiticeanu Florin 
pentru suma de 3884,90Lei 
(pentru imobilul intabulat sub 
nr.60334-C1, C2, C3, 61208-C1, 
C2. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Preţul de pornire a lici-
taţiei va fi de 525.200Lei 
(exclusiv TVA). Bunurile imobile 
pot fi achiziţionate şi individual 
la preţul menţionat. Cei intere-
saţi în cumpărarea bunurilor sus 
menţionate sunt invitaţi să se 
prezinte până în ziua precedentă 
termenului de vânzare, respectiv 
19.04.2017, cu următoarele 
documente: oferta financiară de 
cumpărare;   dovada taxei de 
participare reprezentând 10% 
din preţul de pornire la licitaţie; 
dovada emisă de organele fiscale 
că nu are obligaţii fiscale 
restante faţă de acestea, prezen-

tarea sintetică a ofertantului, 
care va cuprinde: datele de iden-
tificare şi datele de contact, 
inclusiv un număr de fax şi o 
adresă de e-mail pe care pot fi 
făcute comunicările; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul 
registrului comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de 
identitate; pentru persoanele 
fizice străine, copie de pe paşa-
port, urmând să se prezinte la 
data şi orele stabilite pentru 
şedinţa de deschidere a ofertelor 
şi pentru vânzare la locul fixat în 
acest scop. Garanţia de partici-
pare la licitaţie se va depune în 
contul: RO91TREZ0615006XXX 
007442,  deschis  de  UAT 
Comuna Letea Veche la Trezo-
reria Bacău. Documentaţia va fi 
depusă în plic sigilat, toate pagi-
nile fiind numerotate, semnate 
şi/sau ştampilate, după caz. Pe 
plic se vor înscrie obligatoriu 
numele/denumirea şi adresa/
sediul social ale ofertantului. 
Şedinţa de deschidere a ofertelor 
se va ţine la data de 20, ora 
10.00, la sediul Primăriei Letea 
Veche, str. Al.I. Cuza, nr. 220, 
judeţul Bacău. Împotriva 
prezentului înscris cel interesat 
poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească compe-
tentă în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoş-
tinţă, în conformitate cu preve-
derile art.260 şi 261 din Legea 
nr.207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art.9, alin.(2), lit.d) 
din Legea nr.207/2015, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de 
executare silită nu este obliga-
torie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă puteţi adresa la sediul nostru, 
camera 6, sau la telefon nr. 
0234.213.474, interior: 413 
(*Imobilele sunt amplasate pe 
terenul proprietate a SC Cusbac 
SA).

PIERDERI

Pierdut atestat instructor auto 
cat.B si atestat taximetrie pe 
numele Spanoae Vasile. Le 
declar nule.

l Subsemnatul Eremie Bogdan 
declar pierdut laptop de serviciu, 
marca HP, model 6560B, seria 
5CB1493LV2, achizitionat in 
10.04.2012, proprietar SC 
Crystal System SRL. 

l SC Sermedic SRL, avand 
J40/16023/2004, CUI 16821282 
cu sediul in Bucureşti Sectorul 1, 
Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Bloc 
corp A2.2, Etaj 3, declara pier-
derea Certificatului de Inregis-
trare seria B, NR. 1342470, 
eliberat la data de 25.04.2008. Se 
declara nul.

l Solomon- Abăloaei Ciprian– 
Nicolae, pierdut atestat trans-
port marfă nr. 026711000 valabil 
12.04.2014– 28.02.2019, eliberat 
de A.R.R. Neamț. Se declară 
nul.

l Declar pierdut titlu de propri-
etate nr. 10482/6 eliberat de 
Prefectura Municipiului Bucu-
reşti la 14 iunie 2000, pe numele 
Vasile M. Liviu Marian.

l S.C. Hejovi S.A., sat Slobozia, 
comuna Slobozia, DN5 Giurgiu 
–Zimnicea, birou 5, jud. Giurgiu, 
pierdut registru unic de control 
seria MG AAI nr. 00898332- 
00898332, eliberat la data de 
22.03.2006 de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice Giurgiu. Se 
declară nul.

l Declar pierdute actele casei: 1. 
titlul de proprietate; 2. act de 
vânzare –cumpărare; 3. contract 
de împrumut, pentru imobil din 
str. Turda 127, bl. 2, sc. E, parter, 
ap. 197, sector 1, Bucureşti, 
eliberate pe numele Popovici 
Ruxandra.

l Declar pierdută legitimaţie 
serviciu nr. 17034 eliberată 
A.N.B. pe numele Matei Tonel.

l Pierdut Atestat transport 
marfă eliberat de ARR Dolj pe 
numele Diaconescu Zeno 
Marius. Se declară nul.
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