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Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită 
Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 3603/EC 5A/2016.  
72291 din 07.07.2016. Decizie privind suspendarea licitației 
pentru vânzare bunuri imobile din data de 12.07.2016. Având în 
vedere: faptul că Tribunalul Dâmbovița a dispus prin Încheierea 
de ședință din 04.07.2016, deschiderea procedurii generale a 
insolvenței pentru S.C. Ecolemn SRL, C.U.I. 15038011; - 
prevederile art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență: “De la data deschiderii 
procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, 
extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanțelor asupra averii debitorului'', se decide suspendarea 
executării silite asupra debitorului S.C. Ecolemn SRL, C.U.I. 
15038011 și, în consecință, suspendarea desfășurării licitației 
pentru valorificarea bunurilor imobile organizată pentru data de 
12.07.2016. Organul de executare silită va efectua demersurile 
de publicitate a acestei decizii, similar celor făcute pentru 
organizarea licitației.

OFERTE SERVICIU
l Tipografia Master Print Super 
Offset cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Odăi, nr. 249-251, Sector 1 anga-
jează: şofer, mecanic întreţinere 
utilaje tipografice, ajutor maşinist 
tipar, operator maşină plastifiat. 
Telefon: 0728.494.870.

l U.M. 02526 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de conducere, de personal 
civil contractual, şef secţie gr.II/ 
studii superioare cu o vechime în 
specialitatea studiilor de minim 5 
ani, astfel: -11.08.2016, ora 10.00– 
proba scrisă; -18.08.2016, ora 10.00– 
interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor– 22.07.2016, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 02526 Bucureşti, strada 
Constantin Mille, nr.6, sector 1, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului: Drăghia 
I o a n a  L u m i n i ţ a ,  t e l e f o n : 
021/313.79.55.

l Agenţia pentru Finanțarea Inves-
tițiilor Rurale, aflată în subordinea 
M.A.D.R., organizează concurs în 
data de 2 august 2016 -proba scrisă, 
ora 10:00, iar în perioada 8 -9 august 
2016 -interviul, începând cu ora 
09:00, pentru ocuparea a 12 posturi 
contractuale vacante de execuție, cu 
studii superioare, astfel: -9 posturi de 
Consilier gr. IA –D.E.C.P.F.E. 
–S.E.P., S.C.I.A., C.R.F.I.R. 2 Sud 
Est –S.I.B.A. –C.I., C.R.F.I.R. 6 
Nord Vest –C.C.E.P., O.J.F.I.R. 
Mehedinți –S.L.I.N.A. –C.I., 
O.J.F.I.R. Mehedinți –S.A.F.P.D.– 
C.E., O.J.F.I.R. Arad– S.L.I.N.A. 
–C.E., O.J.F.I.R. Alba –S.A.F.P.D. 
–C.E., O.J.F.I.R. Mureş –S.A.F.P.D. 
–C.I., vechimea în specialitatea 

studiilor: minim 1 an; -1 post de 
Consilier gr. I –O.J.F.I.R. Botoşani 
–S.L.I.N.A. –C.I., vechimea în speci-
alitatea studiilor: minim 9 luni; -2 
posturi de Consilier debutant 
–S .B .D . ,  O .J .F. I .R .  Braşov 
–S.A.F.P.D. –C.I., nu necesită 
vechime în specialitatea studiilor;  
Cerințele specifice pentru ocuparea 
posturilor se regăsesc pe site-ul 
A.F.I.R.– www.afir.info, la secțiunea 
Despre A.F.I.R./ Resurse Umane/ 
Anunțuri concursuri de angajare şi 
la sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei 
Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 25.07.2016, ora 17:00, la 
sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. 
nr.43, sector 1, Bucureşti. Proba 
scrisă şi interviul se vor desfăşura la 
sediul C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov, 
Calea Şerban Vodă, nr. 90-92, sector 
4, Bucureşti. Date de contact secre-
tari comisie concurs –D.G.P.P.R.- 
S.G.P.P.R.: nr. tel. 031.860.25.48/ 32 
-Lorena Lăpădătescu/ Ana Maria 
Huiban.  

l Anritsu Solutions SRL caută 
Inginer sistem software, având 8 ani 
experienţă în domeniul Telecom, 
auditurilor de reţea şi service folo-
sind MasterClaw, Instruire si consul-
tanta MasterClaw, telefonie IP si 
protocoale VoIP (SIP, H323), arhitec-
turi, produse, servicii protocoale 
GSM, GPRS si UMTS, Business 
Intelligence (BO, Cognos, etc.), 
Network QoS/Admission Control/
Policy/Traffic Management/ Prioriti-
zation, Protocoale IP: TCP/UDP/IP, 
MPLS, OSPF, BGP şi alte protocoale 
de routing, arhitecturi reţele de voce 
(Voice Networks), servicii, oferte 
Telecom Carriers pentru firme 
(WAN, MPLS, VPN, telefonie Ip, 
etc.), performanţe de analiză a trafi-
cului, reţea şi servicii QoS (KPI, 
KQI), instruire şi consultanţă, cunoş-
tinţe avansate de limba engleză şi 
spaniolă scris şi vorbit. Disponibili-

tate deplasări 80% din timp, în lume. 
Tel:-0737.550.035.

l Spitalul Municipal Fălticeni orga-
nizează în data de 08.08.2016, ora 
10.00, la sediul unităţii din Fălticeni, 
str. Ion Creangă, nr.1, în conformi-
tate cu prevederile HGR286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de inginer 
debutant la serviciul aprovizionare, 
transport, achiziţii publice. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
08.08.2016, ora 10.00. Interviul se 
susţine în termen de maxim 2 zile 
lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise. Dosarele de concurs se depun 
la serviciul RUONS până la data de 
25.07.2016, ora 15.00. Condiţii de 
participare: -candidaţii sunt absol-
venţi de învăţământ superior cu 
diplomă de licenţă în profil tehnic; 
-postul nu necesită vechime în speci-
alitate. Anunţul de concurs, biblio-
grafia, tematica de concurs se află 
afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon: 0752.126.627

l Municipiul Sighetu Marmaţiei cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
temporar vacant, de consilier juridic 
I din cadrul al aparatului de speciali-
tate al primarului. Data desfăşurării 
concursului:  -proba scrisă în data de 
27.07.2016, ora 09.00; -proba interviu 
în data de 29.07.2016, ora 13.00. 
Condiţii de participare: -Generale: 
prevăzute în H.Gnr.286/2011 (*actu-
alizată*); -Specifice: 1 post de consi-
lier juridic I, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului: -studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, specialitatea: 
juridic; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum  4 ani. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul insti-

tuţiei, cam.6, în termen de maximum 
5 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul oficial al Româ-
niei ,  Partea a III-a.  Relaţi i 
suplimentare la nr.de telefon: 
0262.311.001, int.138.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier juridic 
debutant şi consilier superior, din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. Data desfăşurării 
concursului: -proba scrisă în data de 
22.08.2016, ora 10.00; -proba interviu 
în data 25.08 2016, ora 10.00. 
Condiţii de participare: -Generale: 
prevăzute de art.54, din Legea 
nr.188/1999(r2); -Specifice: -1 post de 
consilier juridic, clasa I, gard profesi-
onal debutant la compartimentul 
juridic: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă,  special i tatea:  juridic; 
-vechimea în specialitatea studiilor, 
p o t r i v i t  a r t . 5 7 ,  d i n  L e g e a 
nr.188/1999(r2) -fără condiţii de 
vechime; -1 post consilier, clasa I, 
grad profesional superior la compar-
timentul buget-finanţe;  -studii 
universitare universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, specialitatea: economic; 
-vechimea în specialitatea studiilor, 
p o t r i v i t  a r t . 5 7 ,  d i n  L e g e a 
nr.188/1999(r2) -9 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei 
cam.6, în termen de maximum 20 de 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul oficial al României, 
Partea aIII-a. Relaţii suplimentare la 
nr.de telefon: 0262.311.001, int.138.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei cu 

sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant, de inspector II din cadrul 
Biroului relaţii cu publicul al apara-
tului de specialitate al primarului. 
Data desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 02.08.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
04.08.2016, ora 10.00. Condiţii de 
participare: -Generale: prevăzute în 
H.G. nr.286/2011 (*actualizată*);  
-Specifice: 1 post de execuţie 
inspector II, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului: -studii  
superioare de lungă durată cu 
diplomă  de licenţă; -vechime în 
specialitatea studiilor -minimum 4 
ani. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei cam.6, în termen de 
maximum 10 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul oficial al 
României, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0262.311.001, int.138.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului vacant,  corespun-
zător funcţiei contractuale de 
execuţie de şofer din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
-biroul administrativ. Data desfăşu-
rării concursului: -proba scrisă în 
data de 03.08.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 05.08.2016, ora 
10.00. Condiţii de participare: 
-Generale: prevăzute în H.G. 
nr.286/2011 (*actualizată*). -Speci-
fice: 1 post de şofer, din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului -biroul  administrativ: -studii: 
medii; -permis de conducere cate-
goria B, C; -vechime în specialitatea 
postului  –minim 3 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei 
cam.6, în termen de maximum 10 de 
zile de la data publicării anunţului în 

Monitorul oficial al României, 
Partea aIII-a. Relaţii suplimen-
tare la nr.de telefon: 0262.311.001, 
int.138.

l Primăria Comunei Dângeni, 
Judeţul Botoşani organizează 
concurs în baza HG286/2011 şi 
HG1027/2014, la sediul din locali-
tatea Dângeni, judeţul Botoşani, 
în data de 02 august 2016, ora 
10.00 -proba scrisă şi în data de 04 
august 2016, ora 10.00 –interviul, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de asistent medical 
comunitar debutant. Condiţii de 
participare: -nivelul studiilor: 
şcoală postliceală sanitară în 
specialitatea asistent medical 
generalis/asistent medico-social 
dovedite cu diplomă/adeverinţă 
de absolvire; -vechimea în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul din localitatea Dângeni, 

judeţul Botoşani în termen de 10 zile 
lucratoare de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial Partea a III-a. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Primă-
riei comunei Dângeni. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Dângeni, din 
localitatea Dângeni şi la telefon: 
0231.571.085.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu organizează concurs  
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: -Un 
asistent medical debutant –compar-
timent A.T.I.: -studii finalizate cu 
absolvirea şcolii postliceale sanitare; 
-certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR. -Un post asistent 
medical principal specialitatea labo-
rator –Laboratorul de analize medi-
cale: -studii finalizate cu absolvirea 
şcolii postliceale sanitare. -Certificat 
de membru eliberat de OAMG-
MAMR: -certificat de asistent 
medical principal; -vechime în 
specialitate minim 5 ani; -infirmieră 
–secția Medicală I; -studii generale 
 –minim 10 clase; -curs infirmiere 
organizat de OAMGMAMR sau 
curs de infirmier organizat de furni-
zori autorizați de Ministerul Muncii 
şi Ministerul Sănătății; -vechime 
minim în specialitate 6 luni. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
Spitalului de Prof.Dr.Constantin 
Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a şi trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
p r e v ă z u t e  l a  a r t . 6  d i n 
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc în data de 02.08.2016, 
ora 10.00, iar interviul va avea loc în 
data de 04.08.2016, ora 10.00 la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la Spitalul 
Prof.Dr.Constantin Angelescu, 
Biroul Resurse Umane, telefon: 
nr.0213.233.040, int.443. 

l Primăria comunei Prisăcani, 
judeţul Iaşi organizează concurs de 
recrutare în perioada 08.08.2016 – 
10.08.2016  pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
contractual , vacant, de adminis-
trator în cadrul Aparatului de Speci-
alitate al Primarului comunei 
Prisăcani, județul Iaşi.
Condiții specifice de participare: - 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. - Vechime in muncă  1 
an. Concursul se va desfăşura la 
sediul primăriei, în sat Prisăcani, 
com. Prisăcani, județul Iaşi. Depu-
nerea dosarului de concurs se va face 
în perioada  11.07.2016 – 25.07.2016 
ora 16.00 la registratura Primăriei 
comunei Prisăcani, județul Iaşi. 
Proba scrisă – 08.08.2016 ora 10.00. 
Interviul – 10.08.2016 ora 10.00. 
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Bibliografia și relații suplimentare se 
obțin la sediul Primăriei comunei 
Prisăcani, județul Iași str. Principală 
nr. 112 tel. 0232295858.

l Filiala Judeţeană Prahova a 
Asociaţiei Comunelor din România, 
cu sediul în comuna Comu, B-dul 
Eroilor, nr.750, telefon: 0244-
367461, fax: 02443-67402, organi-
zează concursuri pentru ocupare a: 
-l post de șef serviciu audit public 
intern. Concursul se va desfășura în 
data de 11.08.2016, ora 13.00 -proba 
scrisă și în data de 12.08.2016, ora 
13.00 -interviul. Dosarele de 
concurs se pot depune la secretari-
atul Primăriei comunei Cornu, în 
perioada 04.07.2016-21.07.2016. -2 
posturi de auditor public intern în 
cadrul serviciului de audit public 
intern. Concursul se va desfășura în 
data de 10.08.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă și în data de 11.08.2016, ora 
10.00 -interviul. Dosarele de 
concurs se pot depune la secretari-
atul Primăriei comunei Cornu, în 
perioada 04.07.2016-20.07.2016. 
Detaliile concrete privind condiţiile 
de înscriere,  actele necesare 
înscrierii precum și bibliografia de 
concurs se găsesc pe site-ul: www.
primariacornu.ro, secţiunea ACOR. 
Pentru informaţii suplimentare, 
persoană de contact este domnul 
Cornel Nanu, telefon 0244-367.461.

l Societatea Artifex SRL, cu sediul 
in Focsani, Bld. Bucuresti Nr. 12, 
Jud. Vrancea-telefon 0337100242 
-INT. 138 angajeaza 3persoane 
constructori de tipare in domeniul 
confectiilor textile. Cerinte: -cunos-
tinte in domeniul confectiilor textile 
de dama; -cunostinte temeinice in 
construirea tiparelor (manual,pe 
carton, electronic); -Studii superioa-
re-cunostinte de limba rusa; -bun 
organizator al timpului de lucru; 
-capacitatea de a lucra in echipa; 
-spirit de initiativa, creativ si atent 
la detalii; -simt estetic. * experienta 
in executarea si prelucrarea tipa-
relor in sistem electronic, cunostinte 
de limba engleza,constituie un 
avantaj!Responsabilitati: -crearea 
manuala a tiparului, plecand de la 
un articol vestimentar deja existent 
sau de la un design; -proiectarea, 
constructia si modificarea tiparelor 
pe zona de confectii adulti; -modifi-
carea tiparelor si corectarea lor 
dupa efectuarea probei; -gradarea 
tiparelor pe marimi; -realizarea 
incadrarilor pentru croit; -calculul 
materialelor de consum per model 
pentru productie. Oferta: -pachet 
salarial motivant-mediu de lucru 
placut/posibilitatea dezvoltarii 

personale si avansarii in cariera 
CV-urile se depun la sediul socie-
tatii sau pe e-mail felix.alexe@arti-
fexfashion.com pana la data de 
24.07.2016.

l Colegiul Tehnic “Matei Basarab” 
Caracal, organizeaza in data de 
05.08.2016, ora 10:00, concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi: Munictor calificat – templar 
( si certificate calificare – confecti-
oner imbracaminte) si ingrijitor 
curatenie (si certificate calificare – 
agent securitate, mecanic-sudor) – 
personal nedidactic, posturi vacante 
pe perioada nedeterminata, norma 
intreaga, nivel studii – mediu, 
vechime in specialitate de minim 1 
an, in conformitate cu Hotararea nr. 
1027/24 noiembrie 2014 pentru 
modificarea si completarea regula-
mentului – cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant, corespunzator 
functiilor contractuale, aprobat prin 
HG nr. 286/2011. Dosarele se depun 
la secretariat pana la data de 
27.07.2016, intre orele 08:00-15:00. 
Secretariat – Colegiul Tehnic “Matei 
Basarab” Caracal, telefon 0249-
514.381.

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul in Ploiesti, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea 
urmatorului post de executie 
vacant din cadrul Centrului Social 
de Urgenta: inspector de specialitate 
cu atributii de asistenta sociala  - 1 
post. Conditii de participare:
Studii: absolvent studii superioare 
finalizate cu diploma de licenta –
specializarea asistenta sociala. 
Bibliografia: - Legea nr.477/2004 – 
Codul de conduita pentru perso-
nalul contractual din autoritatile si 
ins t i tu t i i l e  pub l i ce ;  -Legea 
nr.215/2001 republicata – privind 
administratia publica locala; -Legea 
nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicata si actuali-
zata; -Legea nr. 292/2011 a asis-
t en te i  soc ia l e ,  ac tua l i za ta . 
Concursul se va desfasura la sediul 
din Pta. Eroilor nr. 1A (cladirea fost 
OMV –PETROM) Ploiesti, dupa 
cum urmeaza: - proba scrisa va avea 
loc in data de 08.08.2016 ora 9.00; - 
proba interviu/proba practica va 
avea loc in data de 10.08.2016 ora 
9.00. Dosarele de înscriere se depun 
la registratura institutiei din str. 
Postei, nr.6, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anuntului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a  III a.  Dosarul 

de înscriere la concurs trebuie să 
contină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G. 
nr. 286/2011, actualizată. Conditiile 
de participare sunt afisate la sediul 
institutiei din str. Postei, nr.6 si pe 
site-ul institutiei www.asscploiesti.
ro. Relatii suplimentare se pot 
obtine la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Vând apartament 2 camere în 
Pitești, ultra central, îmbunătăţiri. 
Informaţii telefon: 0742/870813.

CITAȚII  
l Neacșu Gheorghe cu ultimul 
domiciliu în comuna Goești, sat. 
Mogoșești, jud. Dolj este citat la 
Judecătoria Roșiori de Vede în dosar 
nr. 15/2016 cu termen la 02.08.2016 
în proces cu Jumugă Marcela pentru 
succesiuni.

l Petros Petropoulos Aebe cu 
ultimul domiciliu în Grecia, Atena, 
Iera Odos, 96 - 102 este chemat la 
Judecătoria Cornetu, din loc 
Cornetu, Şos. Alexandriei, nr. 138, 
camera Sala 4, în ziua de 21.07.2016, 
Completul C15, ora 8,30 dosar 
2274/1748/2014 în calitate de pârât, 
în proces cu SC Transflor SRL, în 
calitate de reclamant, anulare act.

DIVERSE  
l Informare: S.C. Cornel & Cornel 
Topoexim S.R.L. cu sediul social în 
București, str I.P. Ceaicovski, nr. 9, 
sector 2, ap 16, sector 2 și punct de 
lucru (adresa de corespondenţă) în 
București, str. Vidra, nr. 31, sector 6, 
a depus la A.N. Apele Române – 
ABA Argeș Vedea, Pitești documen-
taţia tehnică pentru OMV Petrom 
SA Zona de Producţie III Muntenia 
Vest pentru “ Conductă nouă de gaz 
Staţie compresoare Icoana - SRM 
Corbu” propus a fi amplasat în 
Localitatea Icoana, Judeţul Olt și 
Localitatea Corbu, Judeţul Olt. 
Pentru orice informaţii sau sugestii 
vă rugăm să-l contactaţi pe d-l. 
Dumitru Florin, tel 021/2204002. 

l Informare: S.C. Cornel & Cornel 
Topoexim S.R.L. cu sediul social în 
București, str I.P. Ceaicovski, nr. 9, 
sector 2, ap 16, sector 2 și punct de 
lucru (adresa de corespondenţă) în 
București, str. Vidra, nr. 31, sector 6, 
a depus la A.N. Apele Române – 
ABA Argeș Vedea, Pitești documen-
taţia tehnică pentru OMV Petrom 
SA Zona de Producţie III Muntenia 

Vest pentru “ Reabilitare conductă 
de gaze 6” Parc Siliștea - Staţie 
Compresoare Icoana” propus a fi 
amplasat în Localitatea Icoana, 
Judetul Olt și Localitatea Tufeni, 
Judeţul Olt. Pentru orice informaţii 
sau sugestii vă rugăm să-l contactaţi 
pe  d- l .  Dumitru Florin,  te l 
021/2204002. 

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoștinţa 
celor interesaţi că reclamantul 
Gospodaru Dorel, a solicitat Judecă-
toriei Brașov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra terenului situat 
în Municipiul Brașov, Poiana Brașov, 
str. Poiana lui Birca, în suprafaţă de 
1.745,64 mp, având nr. topo 
14223/15/2/50 și nr de CF 20587, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
art. 128 și art. 130 alin. 2 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Persoa-
nele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Brașov, în termen de 30 
de zile de la data afișării și publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea 
pronunţată la data de 23.06.2016, în 
dosarul civil nr. 20160/197/2015 al 
Judecătoriei Brașov, cu termen la 
data de 15.09.2016, sala J2, C19, ora 
09.00. Prezenta se afișează la Jude-
cătoria Brașov, un exemplar la 
Primăria Municipiului Brașov și un 
exemplar la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Brașov.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C.M. ORRIS – adunare gene-
rala-28.07.2016 ora 09:00 la sediul 
central, cu urmatoarea ordine de zi: 
completarea consiliului de adminis-
tratie, diverse.

LICITAȚII  
l I.T.P.F. Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, strada Sever Bocu 
numărul 49, cod fiscal 4250638,  
t e l e f o n  0 2 5 6 / 3 0 6 . 3 4 0 ,  f a x 
0256/306.355, organizează în data de 
23.08.2016 ora 10.00 licitaţie publică 
deschisă cu strigare pentru valorifi-
carea de autovehicule scoase din 
funcţiune (autospecială VW 7DB 
Transporter, autoutilitară AB 16230 
F, autospecializată cisternă transport 
carburanţi ROMPRIM  AB 26215 
DF CMI, piese de schimb pentru 
mijloace de mobilitate terestră, 
profile metalice, câine de serviciu cu 
durata de serviciu îndeplinită). 

Bunurile pot fi văzute la sediul 
unităţii. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut contra sumei de 25 lei de la 
sediul I.T.P.F. Timișoara, comparti-
mentul tehnic, începând cu data de 
15.07.2016. În caz de neadjudecare 
licitaţia se va repeta în data de 
06.09.2007 ora 10,00 și în data de 
13.09.2016 ora 10,00. Alte informaţii 
privind desfășurarea licitaţiei și 
documentele necesare pentru partici-
pare se obţin la sediul Inspectora-
tului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Timișoara din   strada 
Sever Bocu numarul 49, telefon 
0256/306.340, interior 26070,  26073

l S.C. Carasana Piaţa S.A. Reșita - 
în faliment anunţa vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil, 
reprezentând teren extravilan în 
suprafaţa de 5.755 mp, înscris în C.F. 
nr. 33836/Reșita, nr. Cadastral /topo-
grafic top: 535, preţul de pornire al 
licitaţiei este de 16.207,56 lei  + 
T.V.A. Caietele de sarcini se pot 
achiziţiona de la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Reșita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caraș-Severin, telefon  0355-
429 116, preţul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei. Licitaţia va avea loc 
în data de 27.07.2016, orele 12.30, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Reșita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Se-
verin.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Virom International SRL desemnat 
prin incheierea de sedinta din data 
de 11.01.2016, pronuntata in dosar 
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunului mobil 
aflat in proprietatea Virom Internati-
onal SRL, constant in autoturism 
marca AUDI A8, an fabricatie 2006, 
combustibil BENZINA, capacitate 
cilindrica 5998 cm3, putere 331 kw, 
culoare NEGRU, tractiune INTE-
GRALA, taxa de prima inmatricu-
lare NEACHITATĂ, in valoare 
totala de 9.100 euro inclusiv TVA. 
Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 15.07.2016 ora 14,30 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la primul 
termen de licitatie, se vor organiza 
licitatii saptamanale, la aceeasi ora si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasu-

rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin vira-
ment bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
tare se pot obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut certificat Manager Trans-
port pe numele Gavrila Mariana 
emis de ARR Prahova in 16.06.2012. 
Il declar nul.

l Subscrisa Karona Stil S.R.L, 
înmatriculată la ORC sub nr. 
J40/1772/2007, C.U.I.: 20868429, cu 
sediul social Bucuresti, Str. Pupi-
trului, nr. 25, camera 1, sector. 3, 
declară pierdut Certificatul de Înre-
gistrare, precum și certificatele 
constatatoare emise în baza Legii 
359/2004. Le declară nule.

l Chetreanu Greta-Luminita PFA, 
cu sediul in Bucuresti, sect. 2, Sos. 
Pantelimon 286, bl. 41, apt. 219, 
avand CUI 21740745, declara pier-
dute Certificatul de Inregistrare 
(emis 18.05.2007) si Certificatul 
Constatator (emis 27.04.2009). Le 
declar nule.

l Pierdut Proces-verbal predare-re-
ceptie din 7.03.1983, pe numele 
Gherghel Olimpia. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare integrala 
la Contract vanzare cumparare nr. 
16791/17462/13787/07.09.1992, pe 
numele Dumitrica Viorel. Declar 
nula. 

l Pierdut certificat pregătire profe-
sională a conducătorului auto nr. 
0323350000, valabil 14.02.2015– 
06.02.2020 și cartela conducătorului 
auto nr. 000 000 000 6LW0000, 
valabil 18.02.2015– 17.02.2020 elibe-
rate de A.R.R. Iași, pe numele 
Curnic Vladimir. Se declară nule.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 26 
iulie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nissa Design SRL, CUI 27359201, cu sediul în 
localitatea Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 9, bl. 156, ap. 8, județ Dolj: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate, 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației (exclusiv TVA), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Mașină 
de cusut Juki DDL - 8700, 11 buc., 18400 lei, 20 %; Mașină pentru cusătură manuală Juki Gute model 
781D, 1 buc., 18000 lei, 20 %; Mașină universală de refileti automată de cusut buzunare, 1 buc., 
60400 lei, 20 %; Panou radiant cu infraroșu Sunjoi SR25, 1 buc., 2300 lei, 20 %; Total: 99100 lei. *) 
Regimul si cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 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 că nu au obligații fiscale restante, 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 și art. 261 din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 1, cu domnul Miu Adrian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Viodany SRL. În 
temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în 
ziua de 25, luna iulie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu se 
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Viodany SRL, cu 
domiciliul fiscal în sat Remus, localitatea Frățești, județul Giurgiu, CUI 18388860: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 
Autoutilitară Dacia D4F76X, serie motor C 014045, serie șasiu UU1D4F76X33362321, an fabricație 2003, 
3.300 lei, 20 %. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, pâna la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 
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, că nu au obligații fiscale 
restante, 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 și art. 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246.216.705, tasta 2 1 , la domnul Caimacanu Daniel.


