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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi profesioniști cate-
goria C+E pentru Scandinavia. Tel. 
0722864640.

l Societate comercială din București 
angajează lucrători comerciali cu 
cunoștinţe de operare PC. Telefon: 
0746.611.052.

l Laborator cofetărie patiserie din 
București angajează muncitori neca-
lificaţi în vederea calificării. Telefon: 
0746.611.052.

l Laborator cofetărie patiserie din 
București angajează cofetari cu expe-
rienţă. Telefon: 0746.611.052.

l D.S.V.S.A.Vâlcea, cu sediul în 
Rm.Vâlcea, B-dul Pandurilor, nr.9, 
organizează în data de 07.03.2016, 
ora 10.00 (proba scrisă) și interviul în 
termen de 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise, concurs 
pentru recrutarea, în regim contrac-
tual, pe durată determinată, a unui 
medic veterinar, grad III, vacant în 
structura instituției. Condiții de 
participare: -Absolvent cu diplomă 
de licență a Facultății de medicină 
veterinară; -Vechime în specialitatea 
funcției de minim 1 an. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun, la 
Compartimentul Juridic și Resurse 
Umane din cadrul instituției, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial și vor conţine documentele  
menționate la  art .6  din HG 
nr.286/2011. Pentru relaţii suplimen-
tare candidaţii se pot adresa 
Compartimentului Resurse Umane, 
de unde se poate procura bibliografia 
de concurs. Persoană de contact: 
cons.jur.Patrut Elena. Telefon: 
0350.409.951 sau 0250.713.819.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează în data de 14.03.2016 
orele 10.00, concurs pentru ocuparea  
1(UNA) funcţie publică de execuție: 
- referent  clasa III, grad profesional 
superior  treapta de salarizare 3 la 
Serviciul  urmărire,  încasare,  execu-
tare  silită,  constatare, impunere și 
control, personae fizice; Principalele 
cerinţe obligatorii de participare la 
concurs;-studii medii: liceul  , absolvit 
cu diploma de bacalaureat; -Speciali-
tatea  studiilor în  domeniu economic; 
-minim  9(nouă) ani vechime în 
specialitatea studiilor.  Dosarele de 
înscriere se pot depune la Comparti-

mentul resurse umane,  în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului. Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul Primăriei 
Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
N.Titulescu, nr. 40 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Economist IA- Biroul 
de Evaluare și Statistică medicală-  2 
posturi. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 
07.03.2016, ora 13.00, Proba interviu 
în data de 10.03.2016, ora 13.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Diploma de licenţă; 
Concurs pentru ocuparea postului; 6 
ani și 6 luni vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul 
Spitalului din str. N.Titulescu, nr.40. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel. 0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr.1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Infirmieră- Cl.ATI- 1 
post, Infirmieră- Cl.Obs-Ginecologie 
II- 1 post, Infirmieră-  Cl.Med.I- 1 
post. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 
07.03.2016, ora 13.00, Proba interviu 
în data de 10.03.2016, ora 13.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Şcoala generală; 
Curs infirmieră, Concurs pentru 
ocuparea postului; 6 luni vechime în 
activitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 26.02.2016, ora 10.00, 
l a  s e d i u l  S p i t a l u l u i  d i n 
str.N.Titulescu, nr.40. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului din str. 
N.Titulescu, nr. 40- Serviciul 
RUONS, tel.0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr.1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 

conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Bucătar IV- Adminis-
trativ- 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: Proba scrisă în data de 
08.03.2016, ora 13.00, Proba interviu 
în data de 11.03.2016, ora 13.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Nivel de calificare I, 
Concurs pentru ocuparea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul 
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr. 40- Servi-
ciul RUONS, tel.0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr.1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Asistent medical prin-
cipal PL- Ambulatoriul Adulţi- Cab.
Hematologie-1 post, Asistent medical 
principal PL- Cl.ATI- 1 post. 
Concursul se va desfășura astfel: 
Proba scrisă în data de 09.03.2016, 
ora 9.00, Proba interviu în data de 
14.03.2016, ora 9.00. Pentru partici-
pare la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Concurs pentru ocuparea postului; 
Diplomă școala sanitară postliceală; 
5 ani vechime ca asistent medical. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul 
Spitalului din str.N.Titulescu, nr.40. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului din str. N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel. 0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr.1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Paznic- Administrativ- 
2 posturi, Portar- Administrativ- 1 
post. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 

09.03.2016, ora 13.00, Proba interviu 
în data de 14.03.2016, ora 13.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Concurs pentru 
ocuparea postului; Diplomă școala 
generală, Atestat poliţie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 26.02.2016, 
ora 10.00, la sediul Spitalului din 
str.N.Titulescu, nr. 40. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului din 
str.N.Titulescu, nr.40- Serviciul 
RUONS, tel. 0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr. 1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Muncitor necalificat I- 
zone verzi- 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data 
de 28.03.2016, ora 13.00, Proba 
interviu în data de 31.03.2016, ora 
13.00. Pentru participare la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 26.02.2016, 
ora 10.00, la sediul Spitalului din str. 
N.Titulescu, nr.40. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str. N.
Titulescu, nr.40-Serviciul RUONS, 
tel. 0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr. 1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Asistent medical PL- 
Cl.Hematologie- 1 post, Asistent 
medical PL- Cl.Neonatologie- prema-
turi- 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: Proba scrisă în data de 
29.03.2016, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 01.04.2016, ora 9.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Diploma școala 
postliceală sanitară; Concurs pentru 

ocuparea postului; 6 luni vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 26.02.2016, ora 10.00, 
l a  s e d i u l  S p i t a l u l u i  d i n 
str.N.Titulescu, nr.40. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului din str. 
N. Titulescu, nr.40-Serviciul RUONS, 
tel.0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr.1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Inginer IA- spec.apara-
tură medicală- Comp. Aparatură 
Medicală-1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data 
de 29.03.2016, ora 13.00, Proba 
interviu în data de 01.04.2016, ora 
13.00. Pentru participare la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Concurs pentru 
ocuparea postului; Diploma de 
licenţă, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 26.02.2016, ora 10.00, 
la sediul Spitalului din str. N. Titu-
lescu, nr.40. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului din str.N.Titulescu, 
nr.40- Serviciul RUONS, tel. 
0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr.1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Economist I- Biroul de 
Evaluare și Statistică medicală -1 
post, Registrator medical deb.- Biroul 
de Evaluare și Statistică medicală-1 
post. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 
07.03.2016, ora 9.00, Proba interviu 

în data de 10.03.2016, ora 9.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Pt.economist I: 
Diplomă de licenţă; Concurs pentru 
ocuparea postului; 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitate. Pt.registrator 
medical deb: Diploma studii medi; 
Concurs pentru ocuparea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul 
Spitalului din str. N.Titulescu, nr.40. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului din str. N. Titulescu, nr. 40- 
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr. 1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
și completări: Îngrijitoare curăţenie- 
Cl.Med.II- 2 posturi, Îngrijitoare 
curăţenie- Cl.Med.II- Comp.Diabet- 
1 post, Îngrijitoare curăţenie- 
Cl.Med.III- 1 post, Îngrijitoare 
curăţenie- Cl.Cardiologie-1 post, 
Îngrijitoare curăţenie- Cl.Hemato-
logie- 2 posturi, Îngrijitoare cură-
ţenie-  Cl.Obs-Gin I-  1 post , 
Îngrijitoare curăţenie- Cl.Obs-Gin.
II- 2 posturi, Îngrijitoare curăţenie- 
Cl.Pediatrie- 1 post, Îngrijitoare 
curăţenie- Cl.Oncologie- 1 post, 
Îngrijitoare curăţenie- Farmacia nr.1- 
1 post, Îngrijitoare curăţenie- Laboa-
rator unic de analize medicale- 1 
post, Îngrijitoare curăţenie- Labo-
rator unic de Radiologie- 1 post, 
Îngrijitoare curăţenie- Ambulatoriul 
de Spec.Copii- 1 post, Îngrijitoare 
curăţenie- Ambulatoriul de Spec.
Adulţi- 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: Proba scrisă în data de 
08.03.2016, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 11.03.2016, ora 9.00. 
Pentru participare la concurs candi-

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. S.F.O. Bușteni anunță 
organizarea licitației privind vânzarea unui imobil - apartament 
situat în Bușteni, str. Fântânii, nr. 42, lot 2, corp B, ap. 1, parter, 
jud. Prahova, total suprafață utilă de 60,07 mp, având număr 
cadastral 22417-C1-U1, la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor 
Ureche, nr. 3, în data de 25.02.2016, ora 13.00. Imobilul este 
proprietatea minorei Sulea Alexia-Maria, reprezentată prin 
curator desemnat Vasiu Mariana. Prețul de pornire al licitației (a 
II-a) este de 168.098 lei, exclusiv TVA. Pentru bunul respectiv s-a 
constituit ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 
Bușteni, pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului Birou 
Individual Notarial Vasiu Mariana, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Azuga, str. Victoriei, nr. 48, bl. ANL, parter, jud. Prahova și nu este 
grevat de alte sarcini. Anunțul nr. 5523/11.02.2016 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare privind condiții de participare 
și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320155, persoană de contact: Aldea Cristin.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: Sc Mondo Agrar - Valea Mare – Podgoria, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Shredder Weima - 
Moară tocat, 39.600 lei; Rohre - Utilaj reciclat CRT, 25.839 lei; 
Hammermuhle Holz - Moară tocat, 10.395 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 23-02-2016, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 24-02-2016, ora 11:00:00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice  
Argeș, mezanin 2, cam. 5, 0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 
93/11.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax 
0244.593906, organizează în data de 22.02.2016, ora 12.00, 
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului – 
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) asupra 
spațiilor de birouri/ depozite/ platformă betonată la Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Biroul Vamal de 
Interior Argeș. Detaliile privind licitația publică cu strigare se 
găsesc la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160
211120032_dsi-2576.pdf.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: Puiulescu Ion – 
Priboieni, după cum urmează: Denumire: Autoturism Dacia, nr. 
identificare UU1LSDAFH38045005, seria cărții F-395096. Valoare 
[Ron, fără TVA]: 3.943 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
l i c i t a ț i e i  p e n t r u  b u n u r i l e  s o l i c i t a t e )  î n  c o n t u l 
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură 
Fiscală, până în ziua de 25.02.16, ora 14:00. Licitația va avea loc 
în data de 26.02.16, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, 
Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind 
un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul S.F.O. 
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș, telefon 
0248.666900. Data afișării 12.02.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Magica Miau-Miau – Moșoaia, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Plită Dublă, 775 lei; Friteuză, 
955 lei; Rotisor Rotel 2, 564 lei; Hot Display Vitrină, 444 lei; 
Vitrină Frigorifică, 165 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
l i c i t a ț i e i  p e n t r u  b u n u r i l e  s o l i c i t a t e )  î n  c o n t u l 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 25-02-2016, ora 14:00. Licitația va 
avea loc în data de 26-02-2016, ora 11:00:00, la sediul 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, 
camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, 
camera 5, 0248.211511 – 3252.
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daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Şcoala generală; 
Concurs pentru ocuparea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs pânâ la data 
de 26.02.2016, ora 10.00, la sediul 
Spitalului din str.N.Titulescu, nr. 40. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului din str.N.Titulescu, nr.40- Servi-
ciul RUONS, tel. 0251/307.500.

l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizează concurs 
la sediul din localitatea Craiova, str. 
Filantropia, nr. 1 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, 
conform HG 286/2011- cu modificări 
şi completări: Asistent medical debu-
tant PL- Cl.Hematologie- 1 post, 
Asistent medical debutant PL- 
Cl.Cardiologie- 1 post, Asistent 
medical debutant PL- Cl.Obs-Gin.II- 
1 post, Asistent medical debutant 
PL- Camera de gardă (Pediatrie)- 5 
posturi, Asistent medical debutant 
PL- Amb.Adulţi- Cab.Oftalmologie- 
1 post, Asistent medical debutant 
PL-Cl.Med.I- 1 post, Asistent 
medical debutant PL- Cl.Obs-Gin.I- 
1 post. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 
28.03.2016, ora 9.00, Proba interviu 
în data de 31.03.2016, ora 9.00. 
Pentru participare la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Concurs pentru 
ocuparea postului; Diploma şcoala 
sanitară postliceală. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 26.02.2016, 
ora 10.00, la sediul Spitalului din str. 
N. Titulescu, nr. 40. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului din str. N.
Titulescu, nr.40- Serviciul RUONS, 
tel. 0251/307.500.

l Academia de Studii Economice 
din Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, de 
execuţie, pe perioadă nedeterminată 
şi determinată: -Serviciul Juridic şi 
Contencios Administrativ: Consilier 
IA: 1 post studii Superioare, licenţă, 
domeniul studiilor: drept/ ştiinţe 
juridice, vechime în specialitatea 
postului: 5 ani, vechime în muncă: 
minimum 5 ani; Consilier juridic II: 1 
post studii Superioare, licenţă, dome-
niul studiilor: drept/ ştiinţe juridice, 
vechime în specialitatea postului: 3 
ani, vechime în muncă: minimum 3 
ani. -Serviciul Achiziţii Publice-  
Economist: 2 posturi studii Superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă, 
domeniul studiilor: ştiinţe  econo-
mice, vechime în specialitatea 
postului: minimum 5 ani.-Direcţia 
Economică/ Serviciul Financiar- 
Referent: 1 post studii Superioare, 
vechime în specialitatea postului: 2 
ani. -Direcţia Economică/ Serviciul 

Buget şi Control de Gestiune- Refe-
rent: 1 post studii Superioare, forma 
de învăţământ- zi, domeniul studi-
ilor: juridic, vechime în muncă: 
minimum 10 ani.-Facultatea de 
Finanţe, Bănci, şi Burse de Valori/ 
Secretariat Facultate- Secretar: 1 post 
studii Superioare.-Facultatea de 
Relaţii Economice Internaţionale/ 
Secretariat Facultate- Secretar: 1 post 
studii Superioare.-Facultatea de 
Administraţie şi Management Public/ 
Secretariat Facultate- Secretar: 1 post 
studii Superioare, vechime în muncă: 
minimum 5 ani.-Direcţia Cercetare/ 
Serviciul Editura A.S.E.- Secretar 
tehnic de redacţie: 1 post studii Supe-
rioare, vechime în specialitatea 
postului: minimum 5 ani.-Direcţia 
Învăţământ/ Biroul Programe de 
Studii- Secretar (perioadă determi-
nată, 1 an): 1 post studii Superioare, 
vechime în muncă: minimum 5 ani, 
vechime în specialitatea postului: 
minimum 7 ani.-Facultatea de Ciber-
netică, Statistică şi Informatică 
Economică/ Secretariat Facultate: 
Secretar: 1 post studii medii; Refe-
rent (decanat, 3 ore/ zi): 1 post studii 
medii.
-Facultatea de Management/ Secreta-
riat Facultate- Secretar (perioadă 
determinată, 2 ani): 1 post studii 
Superioare, vechime în specialitatea 
postului: minimum 10 ani, vechime 
în funcţie de conducere: minimum 5 
ani. Locul de desfăşurare a concur-
sului: sala 2013, data: 07.03.2016, ora: 
9:00. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 25.02.2016. 
Date contact secretar comisie 
concurs: Chendea Ruxandra Maria, 
Tel. 0213191900/295. Informaţii 
suplimentare găsiti pe site–ul: http://
resurseumane.ase.ro.

l Aeroclubul României cu sediul în 
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1,  organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante în 
data  de -10.03.2016, ora 10.00  proba 
scr isă ,  respect iv  în  data de 
16.03.2016, ora 09.00 interviu. Dosa-
rele se depun la sediul Aeroclubului 
României până la data de 26.02.2016, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare şi 
bibliografia se obţin  la telefon 
0372.705.952– persoana de contact 
Călin Cristiana. Candidaţii trebuie să 
îndeplinescă condiţiile specifice 
pentru postul scos la concurs astfe-
l : - Ş e f  S e r v i c i u  A e r o n a v e 
Ultrauşoare– 1 post: studii medii; 
autorizare de examinator sau califi-
care de instructor  aeronave 
ultrauşoare motorizate + experienţă 
de cel puţin 3 ani ca examinator sau 
instructor;-Pilot instructor- Serviciul 
AUU– 1 post: studii medii; licenţă de 
personal navigant+ calificare de 
instructor; -Pilot instructor- AT 
Bucureşti– 1 post: studii medii; 

licenţă de personal navigant + califi-
care de instructor; -Paraşutist 
instructor- AT Cluj- 1 post: studii 
medii; licenţă de paraşutist+ califi-
care de instructor; -Inginer aviaţie 
debutant– AT Ploieşti- 1 post: Studii 
superioare tehnice– Facultatea de 
inginerie aerospaţială; -Mecanic 
aviaţie clasa I-  AT Braşov– 2  
posturi: studii medii  sau şcoală 
profesională; deţine licenţă de 
personal tehnic aeronautic în termen 
de valabilitate sau are pregătirea de 
specialitate corespunzătoare funcţiei 
şi min. 6 ani de experienţă în activi-
tatea tehnică aeronautică;-Mecanic 
aviaţie clasa I-  AT Iaşi– 1  post: 
studii medii sau şcoală profesională; 
deţine licenţă de personal tehnic 
aeronautic în termen de valabilitate 
sau are pregătirea de specialitate 
corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani 
de experienţă în activitatea tehnică 
aeronautică; -Mecanic aviaţie clasa 
I-  AT Tg. Mureş– 1  post: studii 
medii sau şcoală profesională;- deţine 
licenţă  de personal tehnic aeronautic 
în termen de valabilitate sau are 
pregătirea de specialitate corespun-
zătoare funcţiei şi min 6 ani de expe-
rienţă în activitatea tehnică 
aeronautică; -Şef Serviciu Comercial 
şi Achiziţii Publice– 1 post: studii  
superioare economice; cursuri de 
perfecţionare/ specializare achiziţii 
publice; -Contabil treapta IA Servi-
ciul Contabilitate– 1 post: studii 
medii; curs contabilitate;  vechime 
min. 6 ani; -Referent treapta IA 
Serviciul Comercial şi Achiziţii 
Publice– 1 post: studii medii; vechime 
min. 6 ani.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez 2 camere Berceni, la 2 staţii 
metrou de Piaţa Sudului, mobilat şi 
utilat modern, 300 euro. 0722668673.

CITAȚII  
l Pârâta Panduru Steluţa cu domici-
liul în Com Topana, sat Ciorâca, Str. 
Pandurilor Nr. 12, Jud. Olt este 
chemată la data de 18.03.2016 la 
Judecătoria Slatina, în proces cu 
Panduru Nicolae, pentru divorţ, 
dosar nr. 7579/311.2015.

l Pârâtul Semiş Constantin este 
citat la Judecătoria Dorohoi în ziua 
de 03.03.2016, dosar ,,divorţ”.

l Pârâţii Foşalău Cristinei şi Foşalău 
Cristina din Târgu Neamţ, jud. 
Neamţ sunt citaţi la Judecătoria 
Dorohoi în data de 03.03.2016,  dosar 
,,pretenţii”.

l Se citează în calitate de pârât 
numitul Ciobanu Maricel în proces 
cu Zbughin Gianina având ca obiect 
recunoaştere hotărâre străină pentru 
termenul de judecată din 29.02.2016 
ora 8.30 la Tribunalul Bistriţa 
Năsăud. 

l Numitul Velcu Ion, cu domiciliul 
necunoscut, este citat la Judecătoria 
C r a i o v a  î n  d o s a r u l  c i v i l 
3930/215/2015 având ca obiect exer-
citarea autorităţii părinteşti, la data 
de 16.02.2016, ora 09.00.

l Numitul Dumitru Marius Aure-
lian, cu domiciliul în Piteşti, str. 
Exerciţiu nr. 83, bl. P8, sc. A, ap. 14, 
jud. Argeş, este citat la instanţa Jude-
cătoriei Piteşti, în data de 12.02.2016, 
în Dosarul nr. 14408/280/2011, în 
proces civil cu Gălbenuşă Vasile 
Gabriel.

l SC Maria Recuperări Creanțe 
SRL cu ultimul sediu social cunoscut 
în municipiul Constanța, strada IC 
Brătianu nr. 46, parter, județul 
Constanța este citată la Judecătoria 
Constanța pentru data de 18 
februarie 2016, ora 13:30, sala 3, 
complet C31-2014, în calitate de 
p â r â t  î n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 
31839/212/2014, în contradictoriu cu 
Gina Nicoleta Cotrobaş.

l Se citează S.C. Socogen SPA 
Pievepelago (26760794), cu ultimul 
sediu cunoscut în Bucureşti, str.
Siriului, nr. 20, sector 1, pentru data 
de 14 martie 2016, ora 09.00, la Jude-
cătoria Segarcea, camera Complet 
C3, în dosarul nr. 2137/304/2014, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Giurgiţa, în calitate de 
reclamant pentru pretenţii. 

l Se citează paratul Dumitrascu I.
Cristian cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Ploieşti, str. Trotuş, 
nr. 5, jud. Prahova, în proces cu 
Dumitrascu Nicolae Florin şi Voda 
A r t e m i z a ,  î n  d o s a r u l  n r. 
11568/200/2015, al Judecătoriei 
Buzău, cu termen de judecată la data 
de 12.02.2016, ora 9.00, având ca 
obiect „constatare calitate de unici 
moştenitori şi partaj succesoral”.

l Pârâtul Freund Siegfried Josef în 
prezent cu domiciliul necunoscut, 
fost domiciliu în Braşov, str. Octavian 
Goga nr. 4, ap. 4, este citat pentru 
termenul din 24.02.2016, ora 09.00, la 
Judecătoria Braşov, sala J1, cu 
menţiunea „să se prezinte personal la 
interogatoriu” în dosarul civil nr. 

2699/197/2013 având ca obiect 
acţiune în constatare şi ieşire din 
indiviziune de către reclamantul 
Căpăţână Alexandru Aurel.

DIVERSE  
l Partidul Puterii Umaniste (Social 
- Liberal), persoană juridică română 
de drept public,  înregistrat prin 
D e c i z i a  C i v i l ă  n r .  3 0 
DEC/14.07.2015, pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti în Dosarul nr. 
21032/3/2015, CIF 35146514, a inre-
gistrat in data de 10.02.2016 la Tribu-
nalul Bucuresti o cerere pentru 
modificarea actului cosntitutiv si 
statutului partidului cu privire la 
schimbarea adresei sediului central al 

Partidului in: Piaţa Presei Libere nr. 
1, etaj 8, camerele 2, 3, 4, 10, 13, 14, 
25, 31, Bucureşti, Sector 1 si 
inscrierea in Registrul Partidelor 
Politice a acestor modificari.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii 
falimentului prevăzută de Legea nr. 
85/2006 împotriva debitoarei SC PSV 
INDUSTRIES SA cu sediul în 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44A, 
județul Prahova, J29/170/2009, CUI 
25027990, în dosarul 6909/105/2010 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
Secția a-II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Termenul 
limită pentru înregistrarea creanțelor 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Promotor Auto-Com – Bascov, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Opel 
Astra, nr. identificareWOLOTGF3522057302, AG-31-ALB, an fab. 
2001, 4.649 lei; Autoutilitară Dacia 1305 RI Pick-Up, nr. 
identificare UU1D16119Y2951262, an fabricație 2000, AG-08-
ALB, 1.617 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 24-02-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 25-02-2016, ora 
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm 
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mz. 2, camera 5, 0248.211511 - 3252.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei 
licitaţii  publice  cu  strigare ,  la sediul Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu, în data de 09.03.2016, ora 13.00, 
pentru vânzarea construcţiilor: stație de termoficare și 
stație electrică electrofiltre situate în incinta CET Târgu 
Jiu.
Terenul aferent acestora se va concesiona.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizitate în incinta CET Tg . 
Jiu.
Preţurile de pornire sunt: stație de termoficare – 74.520 lei, 
stație electrică electrofiltre – 63.300 lei.
Data limită de depunere a ofertei este 09.03.2016, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bd. Constantin 
Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt specificate în Caietul 
de sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fiecare zi de 
miercuri la ora 13.00, iar depunerea ofertei se face până cel 
târziu ora 10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax 0253.211661.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Cora Ramira Conf STL-D – Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut JK-
Shirley II E, 5 buc., 8.538 lei; Mașină de cusut 2 ace 4 fire JK-768 
BDI-4-24, 5 buc., 5.943 lei; Mașină de cusut JK-Shirley II, 1.813 
lei; Mașină de cusut JK-Shirley II, 1.813 lei; Mașină de cusut JK-
Shirley II, 1.813 lei; Mașină de cusut JK-Shirley II, 1.813 lei; 
Mașină de cusut 2 ace 4 fire JK-768 BDI-4-24 - 1 buc., 1.264 lei; 
Mașină de cusut 2 ace 4 fire JK-768 BDI-4-24 - 1 buc., 1.264 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 25-02-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 25-02-2016, ora 
14:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, 0248.211511 - 3252.
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născute după data deschiderii proce-
durii generale a insolvenței este 
21.03.2016. Termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afișare și 
comunicare a tabelului suplimentar 
de creanțe -19.04.2016, termenul de 
depunere a contestațiilor -09.05.2016, 
termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat -18.05.2016. 
Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 21.04.2016. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l SC GDF SUEZ Energy Romania 
SA, cu sediul în București, str.
Mărășești, nr.4-6, sector 4, titular al 
proiectului „Lucrare structurală pe 
str.Zizinului, interconectare reţea 
de distribuţie gaze naturale MP 
existentă pe str.George Moroianu, 
str.Câmpului și str.Zizinului, cu 
conducte și instalaţii racordare MP 
din PE100SDR11, loc.Săcele, jud.
Brașov”, anunţă publicul interesat 
asupra deciziei de încadrare de 
continuare a procedurii privind 
emiterea aprobării de dezvoltare a 
proiectului, de către APM Brașov, 
în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată, pentru proiectul 
„Lucrare structurală pe str.Zizi-
nului, interconectare reţea de distri-
buţie gaze naturale MP existentă pe 
str.George Moroianu, str.Câmpului 
și str.Zizinului, cu conducte și insta-
l a ţ i i  r a c o r d a r e  M P  d i n 
PE100SDR11, loc.Săcele, jud.
Brașov”, propus a fi amplasat în 
localitatea Săcele, judeţul Brașov. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM din 
Brașov, str.Politehnicii, nr.3, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.30 și vineri între orele 8.00-
14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmbv.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: I. Consiliul de Admi-
nistraţie al ECO-ROM Ambalaje 
S.A. (denumită în continuare „Soci-
etatea”), persoană juridică cu sediul 
în București, Bd. 1 Mai nr. 53, Pavi-
lion Administrativ, etaj 7, sector 6, 
înmatriculată la O.R.C-TB cu nr. 
J40/16060/2003, Cod Unic de Înre-
gistrare: RO 15944252, în temeiul 
art. 117 alin. (1) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu 
art. 15 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societatii și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii, la sediul Societăţii– Sala Ad 
Lansing, etaj 6, B-dul 1 Mai, nr.53, 
sector 6, București, pentru data de 
15 Martie 2016, la ora 11:00 și 
respectiv 12:00. În cazul în care la 
data menţionată în acest paragraf 
nu se întrunește cvorumul de 
prezenţă prevăzut de Actul Consti-
tutiv al Societăţii, se convoacă și se 
fixează, în temeiul art. 118 din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată cu modifică-
rile și completările ulterioare, cea de 
a doua adunare generală ordinară și 
extraordinară a acţionarilor la 
aceeași adresă, pentru data de 18 
Martie 2016, la aceleași ore și cu 
aceleași ordine de zi. II.  Ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare 
este următoarea: 1. Revocarea unor 
membri ai Consiliului de Adminis-
traţie. 2. Numirea unor membri ai 
Consiliului de Administraţie. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată și 
completată în condiţiile legii. 3. 
Declanșarea acţiunii în răspundere, 
împotriva următoarelor persoane: 
Bratu Constantin (Președinte 
Consiliu de Administraţie), Popescu 

Sorin Cristian (administrator 
executiv și director general), Nichita 
Liliana (administrator executiv și 
director dezvoltare),  Briceag 
Daniela (director economic), 
Branzea Marius (director marketing 
și director dezvoltare), Serban 
Geanin (administrator executiv, 
director operaţii, director general), 
în conformitate cu prevederile art. 
155 din Legea 31/1990, modificată și 
completată, pentru prejudiciul 
cauzat societăţii ca urmare a desfă-
șurării activităţii societăţii cu neres-
pectarea dispoziţiilor legale în 
materie (prejudiciu evidenţiat în 
Raportul de Inspecţie Fiscală 
nr.85/08.09.2015 emis de Adminis-
traţia Fondului pentru Mediu) și ca 
urmare a neîndeplinirii obligaţiilor 
contractuale asumate faţă de clienţii 
societăţii, în perioada 2014-2015; 4. 
Desemnarea persoanei/ persoanelor 
împuternicite să exercite acţiunea în 
răspundere;5. Aprobarea modificării  
Regulamentului intern privind cola-
borarea dintre organele societare ale 
S.C ECO-ROM Ambalaje S.A. 6. 
Aprobarea anulării/ acordării unei 
remuneraţii lunare Președintelui 
Consiliului de Administraţie pentru 
activitatea desfășurată.7.  Împuter-
nicirea unei/unor persoane în 
vederea îndeplinirii formalităţilor 
cerute de legislaţia română pentru 
publicarea și înregistrarea hotărâ-
rilor adoptate de către Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor. 
III. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Societăţii este 
următoarea:1. Prezentarea situaţiei 
actuale a societăţii Eco-Rom Amba-
laje S.A. 2.  Prezentare rezultate 
analiza Deloitte privind operaţiunile 
derulate de Eco-Rom Ambalaje S.A. 
în perioada 2012-2015. 3. Realizarea 
unei evaluări a societăţii Eco-Rom 
Ambalaje S.A. în scopul stabilirii 
valorii reale a acţiunii societăţii 
Eco-Rom Ambalaje S.A. la data 
efectuării evaluării. 4. La solicitarea 
acţionarului MARS Romania 
S.R.L., cu sediul în București, Calea 
Floreasca, nr.169A, Clădirea A, etaj 
2, sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr. J40/5983/1994, 
Cod Unic de Înregistrare 5427470, 
aprobarea retragerii acestuia din 
Societate, aprobarea vânzării 
tuturor acţiunilor deţinute în Socie-
tate, i.e un număr de  8.396 de 
acţiuni deţinute numerotate de la 
50.377 la 58.772 (,,Acţiunile Mars”) 
și aprobarea modalităţii în care 
Acţiunile Mars vor fi transferate 
catre ceilalţi acţionari ai Societăţii 
sau către Societate având în vedere 
următoarele opţiuni prevăzute de 

Actul Constitutiv al Societăţii: (i) 
Dobândirea Acţiunilor Mars de de 
către ceilalţi acţionari, în vederea 
respectării principiului cotelor egale 
prevăzut de art. 9 din Actul Consti-
tutiv al Societăţii, la valoarea nomi-
nală (4 lei) plus 10%; (ii) Dobândirea 
de către Societate a tuturor Acţiu-
nilor Mars, la valoarea contabilă, 
urmată de anularea lor și reducerea 
corespunzătoare a capitalui social al 
Societăţii (conform prevederilor 
art.207 alin. (1) litera (c) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comer-
ciale și art.10.4 din Actul Constitutiv 
al Societăţii), în vederea respectăţii 
principiului cotelor egale (art.9 din 
Actul Constitutiv al Societăţii); 5. La 
solicitarea acţionarului MUNPLAST 
S.A, cu sediul în București, Bd. 1 
Mai, nr.51-55, sector 6, înregistrată 
la Registrul Comerţului cu nr. 
J40/81/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 446497, aprobarea retragerii 
acestuia din Societate, aprobarea 
vânzării tuturor acţiunilor deţinute 
în Societate, i.e un număr de  8.396 
de acţiuni deţinute numerotate de la 
25.189 la 33.584 ( ,,Acţiunile 
Munplast”) și aprobarea modalităţii 
în care Acţiunile Munplast vor fi 
transferate către ceilalţi acţionari ai 
Societăţii sau către Societate având 
în vedere următoarele opţiuni prevă-
zute de Actul Constitutiv al Socie-
tăţii: (i) Dobândirea Acţiunilor 
Munplast de de către ceilalţi acţio-
nari, în vederea respectării princi-
piului cotelor egale prevăzut de art. 
9 din Actul Constitutiv al Societăţii, 
la valoarea nominală (4 lei) plus 
10%; (ii) Dobândirea de către Socie-
tate a tuturor Acţiunilor Munplast, 
la valoarea contabilă, urmată de 
anularea lor și reducerea corespun-
zătoare a capitalui social al Socie-
tăţii (conform prevederilor art.207 
alin. (1) litera (c) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comer-
ciale și art.10.4 din Actul Constitutiv 
al Societăţii), în vederea respectării 
principiului cotelor egale (art.9 din 
Actul Constitutiv al Societăţii); 6.  
Împuternicirea unei/unor persoane 
în vederea îndeplinirii formalităţilor 
cerute de legislaţia română pentru 
publicarea și înregistrarea hotărâ-
rilor adoptate de către Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor. IV. Materialele scrise referi-
toare la problemele aflate pe ordinea 
de zi vor fi puse la dispoziţia acţio-
narilor Societăţii începând cu data 
de  07.03.2016  și vor putea fi consul-
tate la sediul Societăţii. București, 
08.02.2016, Consiliul de Adminis-
traţie al  Eco-Rom Ambalaje SA, 
Președinte, Calin- Bogdan Ureche.                         

LICITAȚII  
l Comuna Valea Călugărească, jud.
Prahova, cod fiscal 2845400, tel./fax: 
0244.235.444, organizează procedură 
de licitaţie publică cu strigare, 
pentru: 1.Închirierea unei suprafeţe 
utile de 20mp, din incinta dispensa-
rului uman, sat Dârvari, com.Valea 
Călugărească, pentru înfiinţarea unui 
punct farmaceutic. -Caietul de 
sarcini se achiziţionează de la 
Primăria Valea Călugărească, contra 
sumei de 100Lei. -Taxa de participare 
la licitaţie este de 100Lei. -Garanţia 
de participare la licitaţie este de 
200Lei. -Licitaţia va avea loc în ziua 
de 14.03.2016, ora 10.30, la sediul 
Primăriei Valea Călugărească. 
-Depunerea ofertelor se va face până 
la data de 14.03.2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Valea Călugărească. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Primăria Valea Călugărească 
sau la tel.: 0244.235.444.

l Primăria orașului Bragadiru, cu 
sediul în orașul Bragadiru, șos. 
Alexandriei nr.  249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, 
terenul în suprafaţă de 333 mp, situat 
în orașul Bragadiru șos. Alexandriei 
nr. 466, județul Ilfov. Licitaţia va 
avea loc în data de 16.03.2016, orele 
10:00. Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solicitate, 
conform Caietul de sarcini, se vor 
depune până la data de 14.03.2016,  
orele 15:00, la Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021 448 07 95 inte-
rior 123.

l ANIF – Filiala Teritorială de 
Îmbunătăţiri Funciare Buzău – 
Moldova Sud cu sediul în Focșani, str 
Brăilei, nr 12 bis, jud Vrancea, orga-
nizează licitaţie de vânzare a mijloa-
celor fixe aprobate la casare la sediul 
Unității de Administrare Buzău 
situat în str Frăsinet, nr 2, localitatea 
Buzău, jud. Buzău. Listele cu aceste 
mijloacele fixe se pot consulta la 
sediul administrativ al Unității de 
Administrare Buzău situat în str 
Frăsinet, nr 2, localitatea Buzău, jud. 
Buzău. Mijloacele fixe pot fi vizionate 
la depozitul situat în str Orizontului, 
nr 1, localitatea Buzău, jud Buzău și 
la sediul cantonului din localitatea 
Vadu Sorești, comuna Zărnești, jud 
Buzău. Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Buzău, la sediul Unității de 
Administrare Buzău situat în str 
Frăsinet, nr 2, jud Buzău în data de 
02.03.2016 ora 10.00. Următoarele 
licitaţii, în caz de neadjudecare, vor 
avea loc la sediul Unității de Admi-
nistrare Buzău situat în str Frăsinet, 
nr 2,  jud Buzău, în data de 
09.03.2016 ora 10.00 și data de 
14.03.2016 ora 10.00. Date suplimen-
tare privind organizarea licitaţiilor, 
condiţiile pe care trebuie să le înde-
plinească potențialii achizitori pentru 
a putea fi admiși la licitație, preţul de 
pornire al licitației precum și cota de 
cheltuieli de participare se pot obţine 
la  t e l e fon  0238725417 ,  fax 
0238446441.

l Licitație deschisă pentru achiziția 
de BLOC CU PROTECTIE TIP 
BPNTT-1.  1. Date identificare achi-
zitor: Societatea FISE ELECTRICA 
SERV S.A -SISE  Electrica Transil-
vania Sud, cu sediul în Brașov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, 
tel. 0372/680372, fax 0268/305504, 
a c h i z i ț i o n e a z ă  „ B L O C  C U 
PROTECTIE TIP BPNTT-1”, Cod 
CPV 31220000-4 – Componente de 
circuite electrice; în cantitățile și 
condițiile prevăzute în documentația 
de atribuire; 2. Procedura aplicată: 
„Licitație deschisă”. Prezenta nu este 
o procedură de achizitii publice, ci se 
derulează conform procedurii de 
achiziții interne a Societății FISE 
ELECTRICA SERV SA; 3. Împăr-
țire pe loturi: NU; 4. Nu se acceptă 
oferte alternative; 5. Locul de livrare 
a produselor: DDP beneficiar depo-

zitul SISE Transilvania Sud din Tg. 
Mureș; 6. Natura și cantitatea produ-
selor ce se vor achiziționa: „BLOC 
CU PROTECȚIE TIP BPNTT- 1”, 
cantitate acord cadru: min. 3 buc.  –
max. 12 buc; 7. Durata acordului 
cadru: 12 luni de zile. Termenul de 
livrare: max. 10 zile de la data 
semnării contractului subsecvent; 8. 
a. Data limită de primire a ofertelor: 
02.03.2016, ora 09.00. Data deschi-
derii ofertelor: 02.03.2016, ora 10.00; 
8. b. Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE  Electrica Transilvania 
Sud, Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 17 
A, etaj I, secretariat general; 8. c. 
Limba de redactare a ofertelor: limba 
română; 9. Modalităţile de finanţare: 
surse proprii; 10. Criterii de calificare 
conform prevederilor din Fișa de 
date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschi-
derii ofertelor; 12. Criteriul de atri-
buire a contractului: "prețul cel mai 
scăzut”; 13. Garanție de participare: 
conform Documentație de atribuire; 
14. Documentația de atribuire costa 
150 lei, fără TVA, procurată de la 
sediul achizitorului. Persoane de 
contact: Mihaela Hosu: mihaela.
hosu@ts.electricaserv.ro

l Debitorul SC Stami Cons SRL -în 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare următoarele bunuri: 1.
Obiecte de inventar în valoare de 
15.505,41 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru obiectele 
de inventar, aparținând SC Stami 
Cons SRL  reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO04BI-
TR003010062466RO01 deschis la 
Veneto Banca S.P.C.A. -Ag. Ploiești, 
până la orele 14 am din preziua stabi-
lită licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației. Licitația 
se va organiza conform Regulamen-
tului de licitație ce poate fi achiziți-
o n a t  d e  l a  r e p r e z e n t a n t u l 
lichidatorului judiciar cu un telefon 
în prealabil la nr. de tel. 0753.999.028. 
Pentru obiectele de inventar aflate în 
patrimoniul SC STAMI CONS SRL 
prima ședință de licitație a fost fixată 
în data de 19.02.2016, ora 12.00, în 
cazul în care nu vor fi adjudecate la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 26.02.2016; 
05.03.2016; 12.03.2016; 19.03.2016 
ora 12.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna nr. 44 A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare cu un telefon în prea-
l a b i l  d l .  C r i s t i a n  C i o c a n , 
0753.999.028. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul S.C. Panital Construct 
S.R.L. societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
“construcție C2” în suprafață 
construită de 348,41 mp, aflat în 
patrimoniul societății debitoare 
Panital Construct SRL, ce se află 
edificat pe teren în propietatea Miha-
lache Ion Lucian, situat în Mun. 
Ploiești, Str. Strandului nr. 3, Județ 
Prahova. Prețul de pornire al licitației 
-62.142,50 Euro cu TVA inclus. 
2.Alte mijloace fixe aparținând S.C. 
Panital Construct S.R.L. Prețul caie-
tului de sarcini pentru imobil 
(clădire) aflat în proprietatea S.C. 
Panital Construct S.R.L este de 1000 
lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitației pentru imobil “constructie 
C2” și mijloacele fixe, reprezintă 70% 
din valoarea de piață exprimată în 
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. 
Listele cu mijloace fixe și Caietul de 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Domnica Trading Investment SRL – Pitești, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autotractor 
Man, serie șasiu WMAN05ZZZZG155377, achiziție conform F 
22997/29.07.2011, 22.695 lei; Semiremorcă CLS SLP BIT, serie 
ROBHJ3E33101, achiziție conform F 187/10.08.2009, 16.710 lei; 
Autotractor Man 19402 FLT, serie sașiu WMAT022K43M188994, 
achiziție conform F 187/10.08.2009, 14.640 lei; Semiremorcă 
structură deschisă Trailer, serie șasiu, VSNSYY3CXWAL17043, 
achiziție conform F 439/08.06.2011, 7.170 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 23-02-2016, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 24-02-2016, ora 14:00:00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, 0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 
12064/11.02.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel 
târziu la data de 26.02.2016, ora 13.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență 
privind pe debitorii: SC Mit Security Company 2012 SRL – 
Târgoviște, dosar nr. 4968/120/2015; SC Zavoianu Serv-
Agregate SRL - Potlogi, dosar nr. 5549/120/2015; SC Eucam 
Trans SRL – Comișani, dosar nr. 5062/120/2015; SC ZNA Impex 
SRL – Târgoviște, dosar nr. 3933/120/2015; SC Cistaro Prod SRL 
– Târgoviște, dosar nr. 5207/10/2015; SC Piovacari Serv SRL – 
Pucioasa, dosar nr. 124/120/2016; SC Saion Expres SRL – Iedera, 
dosar nr. 176/120/2016; SC Malco SRL – Moreni, dosar nr. 
428/120/2016; SC Rombleta Zaragoz SRL – Fieni, dosar nr. 
429/120/2016; SC Emilia Impex SRL – Moreni, dosar nr. 
430/120/2016; SC Ferm Agro Expert SRL – Fieni, dosar nr. 
431/120/2016; SC Petrotubing Construct SRL – Moreni, dosar nr. 
432/120/2016; SC Polidam-Metal SRL – Petrești, dosar nr. 
314/120/2016; SC Intesa Car Parts SRL – Târgoviște, dosar nr. 
504/120/2016; SC AAES – Oak SRL – Nucet, dosar nr. 
506/120/2016; SC Ilicata Prodcom SRL – Văcărești, dosar nr. 
499/120/2016; SC Dragdemama SRL – Târgoviște, dosar nr. 
502/120/2016; SC Eti Dia Serv SRL – Moreni, dosar nr. 
503/120/2016; SC Voclapel SRL – Doicești, dosar nr. 
505/120/2016; SC Tandica Com SRL – Văcărești, dosar nr. 
500/120/2016; SC Rikotex Land SRL – Valea Lungă, dosar nr. 
501/120/2016; SC Euromod Team 2011 SRL - Târgoviște, dosar 
nr. 2634/120/2014, dosare aflate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, 
întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi 
depuse la registratura Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Dâmbovița din Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, în 
plic închis si șigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, pe care se 
va menționa: “Ofertă pentru selectarea practicianului în 
insolvență în dosarul de insolvență al SC … SRL. A nu se deschide 
înainte de data de 26.02.2016, orele 13.00”.
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sarcini pentru imobil “construcție C2” pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO87BITR-
PH1RON037769CC01 deschis la Veneto 
Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești -Ag. Ploiești, până cel târziu cu 24 ore 
înainte de ședința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; -achizi-
ționarea până la aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru 
proprietatea imobiliară și pentru mijloace 
fixe, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară și mijloacele fixe, 
prima ședință de licitație a fost fixată în data 
de 18.02.2016 ora 13:00, iar dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 25.02.2016; 
03.03.2016; 10.03.2016; 17.03.2016 ora 13:00. 
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44 A, Județ 
Prahova. Pentru relații sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.

l Primăria comunei Ibănești, cu sediul în 
comuna Ibănești, str. Principală, nr. 708, jud. 
Mureș, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112, 
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.
ibanesti.ro anunţă reluarea licitației publice 
deschise pentru închirierea unui spaţiu de 
20,00 mp din incinta Căminului cultural 
Ibănești, care face parte din domeniul public 
al comunei Ibănești, situat în Ibănești, nr. 607, 
jud. Mureș, înscris în CF Nr. 50946 Ibănești, 
în vederea încasării abonamentelor de cablu și 
internet – cod CAEN 7020, dat fiind faptul că 
la licitația din data de 11.02.2016 nu au fost 
depuse cel puțin 3 oferte valabile.  Preţul de 
pornire al licitaţiei pentru spaţiul descris este 
de 1 euro/mp/lună. Taxa caietelor de sarcini 
este de 25 lei. Condiţiile de participare la lici-
taţie și caietul de sarcini se pot obţine până la 
data de 25.02.2016 ora 1600  de la registratura 
Primăriei Ibănești, începând cu data de 
15.02.2016. Licitaţia se va desfasura în data 
de 04.03.2016 ora 1100 la sediul Primăriei 
comunei Ibănești, str. Principală, nr. 708, jud. 
Mureș. Persoana interesată are dreptul de a 
solicita clarificări privind documentaţia de 
atribuire până la data de 26.02.2016. Ofertele 
de participare la licitaţie se depun în două 
exemplare la registratura Primăriei Ibănești 
până la data de 04.03.2016, ora 10:00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la sediul 
Primăriei, telefon 0265/538300.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin 
administrator judiciar, anunta vanzarea a 
bunurilor imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: Proprietate imobiliara 
„Pensiune – Hanul Gazarilor” situata in 
Ploiesti, str. M.Bravu,  nr. 45, jud. Prahova, 
inscrisa in CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, 
compusa din teren in suprafata de 720 mp in 
acte, respectiv 719 mp masurata si constructii: 
C1 – Hotel + restaurant (Subsol – Crama, 
Parter – restaurant, terasa, bar, receptie, etaj 2 
– 8 camere cu grup sanitar propriu, casa 
scarii, hol, oficiu, etaj 3 – Mansarda: 4 camere 
cu grup sanitar propriu, casa scarii, spala-
torie, 2 camere de serviciu, hol, oficiu), C2 – 
Anexa + beci, la pretul de 1.728.075 lei. 
Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 20.11.2013 si a 
regulamentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus la 75 
% din pretul stabilit in rapoartele de evaluare. 
Sedinta de licitatie va avea loc pe data de: 
04.03.2016, orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab.7B. Licitatia publica 
are loc conform Caietului de Sarcini care se 
achizitoneaza de la sediul administratorului 
judiciar. Relatii suplimentare  la telefon 
0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin 
administrator judiciar Just Insolv SPRL 
anunta vanzarea la licitatie publica a acti-
vului aflat in patrimoniul debitoarei, respectiv 
Constructia „Hotel Restaurant – Casa 
Rotaru”, situata in Ploiesti, str. Oborului,  nr. 
27, jud. Prahova, inscrisa in CF nr. 125774 a 
mun. Ploiesti, constructie compusa din 
D+P+E+3Mansarde, in suprafata desfasu-
rata de 2.209 mp si suprafata balcoane 90 mp, 
la pretul de 2.682.750 lei. Licitatia publica are 

loc pe data de 04.03.2016, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Constructia este edificata pe un teren propri-
etatea asociatului Rotaru Valentin in supra-
fata de 697 mp pentru care se organizeaza 
licitatie publica de BEJ Pana Victor pe data 
de 04.03.2016, orele 11.00. Licitatia publica 
are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 20.11.2013 si a regulamentului de partici-
pare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus la 75 % din pretul stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatia publica are 
loc conform Caietului de Sarcini care se achi-
zitoneaza de la sediul administratorului judi-
ciar. Relatii suplimentare  la telefon 
0344104525.

l 1.Informaţii generale privind locatorul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon telefax/și sau adresa de 
e -mai l  a l e  per soane i  de  contac t : 
U.A.T.-Comuna Ciprian Porumbescu, str.
Principală, nr.207, cod 727125, judeţul 
Suceava, telefon-fax: 0230.551.662; e-mail: 
primariaciprianporumbescusv@yahoo.com, 
persoană de contact: Covrig Constantin 
-secretar. 2.Informaţii generale privind 
obiectul locaţiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează a fi închi-
riat: 2.1.Teren pășune, extravilan în suprafaţă 
de 156,52ha, aparţinând domeniului privat al 
comunei Ciprian Porumbescu, judeţul 
Suceava, împărţit în 9 loturi, situat în comuna 
Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava FN, 
nr.cadastral 30435, carte funciară nr.30435, 
liber de sarcini, după cum urmează: Nr.crt.; 
Pășune; Suprafaţă (ha): 1.; Pârâul Gușii; 2,00. 
2.; Cimitirul Cailor; 23,00. 3.; Humăria; 9,40. 
4.; La Tei; 21,77. 5.; Poiană; 12,50. 6.; Corn 10; 
12,37. 7.; Corn 11; 21,22. 8.; Corn 12; 25,95. 9.; 
Corn 13; 28,31. 2.2.Spaţiu auxiliar dispensa-
rului comunal, intravilan în suprafaţă de 
9m.p., aparţinând domeniului privat al 
comunei Ciprian Porumbescu, judeţul 
Suceava, situat în comuna Ciprian Porum-
bescu, judeţul Suceava, str.Principală, nr.281, 
nr.cadastral 1684, carte funciară nr.1684, liber 
de sarcini. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1.Modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: punerea la 
dispoziţia persoanei interesate care a înaintat 
o solicitare în acest sens a unui exemplar din 
documentaţia de atribuire, pe suport hârtie. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului din cadrul 
locatorului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
sediul Primăriei comunei Ciprian Porum-
bescu, judeţul Suceava -secretarul instituţiei. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar: documentaţia de 
atribuire costă 100Lei, iar suma se achită la 
casieria unităţii. 3.4.Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 03.03.2016, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se 
depun la sediul Primăriei comunei Ciprian 
Porumbescu, judeţul Suceava, str.Principală, 
nr.207. 4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor: 04.03.2016, ora 9.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: U.A.T.Comuna 
Ciprian Porumbescu, str. Principală, nr.207, 
cod 727125, judeţul Suceava. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare ofertă trebuie depusă în 3 
exemplare. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa de deschidere a ofertelor: 
04.03.2016, ora 10.00, U.A.T.Comuna Ciprian 
Porumbescu, str.Principală, nr.207, cod 
727125, judeţul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul Suceava, 
Str.Ştefan cel Mare, nr.62, Suceava, cod poștal 
720062, Telefon: Centrală 0230.214.948, 
0230.523.290, E-mail: mihaelaungureanu@
just.ro, nicoletazettel@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11.02.2016. 8.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta 
în fiecare lună în prima zi de vineri.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei princi-
pale pentru vânzare de masă lemnoasă pe 
picior. Organizatorul licitaţiei: R.P.L.Ocolul 
Silvic Ghimeș -Făget R.A., comuna Ghimeș 
-Făget, sat Făget, strada Principală, telefon/
fax: 0234.385.727, e-mail: os.ghimesfaget@
yahoo.com. Data și ora desfășurării licitaţiei: 
26.02.2016, ora 14.30. Locul desfășurării lici-
taţiei: sediul R.P.L.Ocolul Silvic Ghimeș 
-Făget R.A., din localitatea Ghimeș -Făget, 
sat Făget, strada Principală. Tipul licitaţiei: 

Licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată și se va desfășura conform preve-
derilor Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015. Data 
și ora organizării preselecţiei: 19.02.2016, ora 
14.30. Data și ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 18.02.2016, ora 16.00. 
Lista partizilor, preţul de pornire și pasul de 
licitaţie pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior este de: 496mc. Din care 
pe natură produse: -Produse principale -0mc; 
-Produse secundare -496mc; -Produse de 
igienă -0mc; -Produse accidentale -0mc. Şi 
respectiv pe specii și grupe de specii: -Răși-
noase -496mc; -Fag -0mc; -Stejar -0mc; 
-Diverse tari -0mc; -Diverse moi -0mc. Lista 
de partizi: -APV 936352, UB I Ghimeș, 139B, 
rărituri -248mc; -APV 936353, UB I Ghimeș, 
140B, rărituri -148mc. Preţ de pornire: -La 
APV 936352 este de 120,00Lei/mc fără TVA; 
-La APV 936353 este de 120,00Lei/mc fără 
TVA. Treapta de licitaţie: este de 10% din 
preţul de pornire. Masa lemnoasă pe picior 
oferită spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certificat. Masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată va face 
obiectul unei noi licitaţii în data de 
11.03.2016, cu preselecţie în data de 
04.03.2016 în aceleași condiţii. Masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată după înche-
ierea celei de-a doua licitaţii se va putea 
adjudeca prin negociere în aceiași zi în condi-
ţiile prevăzute de reglementările în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei începând cu 
data de 15.02.2016. Pentru participare la lici-
taţie, solicitantul trebuie să depună anterior 
datei preselecţiei, o cerere de înscriere la lici-
taţie, la care trebuie să anexeze următoarele 
documente/certificate pentru conformitate cu 
originalul: -Actul constitutiv al operatorului 
economic; -Documentul de înregistrare al 
operatorului la Oficiul Registrul Comerţului; 
-Certificatul constatator eliberat de Oficiul 
Registrul Comerţului prin serviciul online 
Info Cert, cu cel mult 30 de zile calendaristice 
înainte de data preselecţiei; -Declaraţia pe 
propria răspundere a operatorului economic 
că nu are datorii faţă de administratorul 
fondului forestier proprietate publică și faţă 
de proprietar; -Certificatul de atestare pentru 
lucrări de exploatare forestieră a operatorului 
economic; -Declaraţia pe propria răspundere 
a operatorului economic privind apartenenţa 
sau neapartenenţa la un grup de operatori 
economici. Pentru informaţii și date supli-
mentare vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei la telefon/fax: 0235.385.727, e-mail: 
os.ghimesfaget@yahoo.com. Persoană de 
contact: Ing.Fond Forestier Moisă Ion.

l Dosar de executare nr. 18/2013, Data: 09 
februarie 2016.Anunț/ publicaţie de vânzare 
mobiliară:
 Potrivit dispoziţiilor art. 761 Cod procedură 
civilă, noi, Paviliu Bogdan Adrian, executor 
judecătoresc n umit prin Ordinul Ministrului 
Justiţiei nr. 1458/C din 07.06.2007 cu sediul în 
municipiul București, str. Concordiei, nr. 7A, 
Sector 4, la stăruința creditoarei urmăritoare 
S.C. ASTI CONTROL S.A. prin avocat Cris-
tian Băcanu, cu sediul social în mun. Bucu-
rești, Calea Plevnei, nr. 139, Corp B, camera 
16 parter, Sector 6 și sediul procesual ales în 
mun. București, str. Gheorghe Brătianu, nr. 
44, parter, Sector 1 la av. Cristian Băcanu, 
împotriva debitoarei ANDREAS IOANA, cu 
domiciliul în mun. București, str. Nanu 
Muscel, nr. 4, Sector 5, în baza titlului execu-
toriu constând în Sentința Civilă nr. 
18651/28.11.2012 pronunțată de Tribunalul 
București- Secția a VI-a Civilă în dosarul nr. 
50901/3/2010 pentru care a fost încuviințată 
executare silită de către instanța de executare 
Judecătoria Sectorului 5 București prin 
Încheierea din camera de Consiliu din data de 
08.03.2013 în dosarul nr. 5053/302/2013 
pentru plata diferenței de creanță de 
47.310,57 lei plus cheltuielile de executare 
aferente, aducem la cunoștinţă generală că la 
data de 29 februarie 2016, orele 14:00, va avea 
loc la sediul creditoarei din mun. București, 
Calea Plevnei, nr. 139, Corp B, Sector 6, 
vânzarea la licitaţie publică la prețul de ince-
pere a licitatiei stabilit prin expertiză a urmă-
toarelor bunuri:1. -farfurie rotundă artă 
plastică decorativă metal ajurat 21,70 cm 
atelier provincial- Transilvania (perioada 
interbelică) -1 buc -500,00 lei; 2. -vas bulbar 

artă plastică decorativă tehnică CLOI-
SONNÉ 23,20cm /7,40cm China sec XX -1 
buc.-  170,00 lei; 3. -vas bulbar artă plastică 
decorativă tehnică CLOISONNÉ 23,20 
cm/8,00 cm China sec XX -1 buc-  170,00 lei; 
4. -„LEU” artă plastică sculptură metal 
patinat cu bronz soclu de lemn 18,00 
cm/29,00 cm sec XX -1 buc. -800,00 lei; 5. 
-vas bulbar cu gura evazată artă plastică 
decorativă 30,50 cm/12,50cm /11,00cm mate-
rial faianță Satsuma Japonia sec XX -1 buc.- 
700,00 lei; 6. -tablou „FLORI GALBENE” 
artă plastică pictură ulei pe carton 44,00 
cm/50,00 cm autor necunoscut sec XX -1buc.- 
1.600,00 lei; 7. -farfurie decorativă „SCENĂ 
DE VÂNĂTOARE” artă plastică decorativă 
bronz și ajur 37,50 cm atelier provinci-
al-Transilvania sec XX -1buc.- 400,00 lei; 8. 
-farfurie decorativă „MUZICANȚI” artă 
plastică decorativă bronz 37,50 cm atelier 
provincial-Transilvania sec XX -1buc. -400,00 
lei; 9. -tablou „PESCAR” artă plastică 
pictură ulei pe carton 48,70 cm/69,50 cm 
autor Ion Doboșariu nedatat -1 buc.- 3.000,00 
lei; 10. -tablou „LA MASĂ” artă plastică 
grafică tuș negru și laviu de tuș pe hârtie 
groasă 59,50 cm/89,50 cm autor George 
Chirovici -1 buc.- 3.000,00 lei; 11. -farfurie 
rotundă artă plastică decorativă metal ajurat 
19,80 cm atelier provincial-Transilvania 
(perioada interbelică) -1buc.- 300,00 lei; 12. 
-farfurie decorativă „MUZICANȚI” artă 
plastică decorativă bronz 37,50 cm atelier 
provincial- Transilvania sec XX -1buc.- 
400,00 lei. Invităm pe toți cei care vor să 
cumpere bunurile scoase la vânzare să se 
prezinte la data, locul și ora fixate în acest 
scop și până la acest termen să prezinte 
oferte de cumpărare. În conformitate cu 
dispozițiile art. 767 Cod procedură civilă, 
participanții la licitație trebuie să consem-
neze, cel târziu până la începerea licitației, la 
dispoziția executorului judecătoresc, o 
garanție de participare de cel puțin 10% din 
prețul de începere a licitației pentru bunurile 
pe care intenționează să le cumpere. Sumele 
vor fi consemnate în contul IBAN de consem-
nări nr. RO58RZBR0000060011378807 
deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.- 
Agenţia 13 Septembrie, la dispoziţia noastră 
BEJ Paviliu Bogdan-Adrian C.I.F. RO 
22230493 cu indicarea numărului dosarului 
dce executare. Creditorii urmăritori sau 
intervenienți nu au obligația de a depune 
garanția de participare conform art. 767 alin. 
2 Cod procedură civilă. Conform art. 766 
Cod procedură civilă, poate participa la lici-
tație orice persoană care are capacitate 
deplină de exercițiu, precum și capacitatea de 
a dobândi bunurile scoase la licitație. Debi-
torul urmărit nu va putea fi adjudecatar, nici 
personal, nici prin persoană interpusă. Credi-
torii urmăritori sau intervenienţi nu pot, nici 
personal, nici prin persoane interpuse, să 
adjudece bunurile oferite spre vânzare la un 
preţ mai mic de 75% din preţul stabilit prin 
expertiză. Somăm pe toţi cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor urmărite 
descrise mai sus să îl anunţe executorului 
înainte de data stabilită pentru vânzare, sub 
sancţiunile prevăzute de lege. Potrivit art. 
768 Cod procedură civilă, dacă nu se oferă 
nici preţul minim prevăzut la alin. (8) al 
aceluiași articol, licitaţia se va amâna la un 
alt termen, pentru care se vor îndeplini din 
nou formalităţile de publicitate prevăzute de 
art. 761. La acest termen, care nu poate fi mai 
lung de 20 de zile de la data primei licitaţii, 
licitaţia va începe de la 50% din preţul iniţial 
prevăzut în publicaţii sau anunţuri. Dacă nu 
se va obţine nici acest preţ, bunurile vor fi 
vândute, la același termen, la cel mai mare 
preţ oferit, chiar și atunci când la licitaţie s-a 
prezentat un singur ofertant. Prezentul 
anunț/publicație de vânzare s-a întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile art. 761 Cod 

procedură civilă fiind comunicată debitoarei 
ANDREAS IOANA, creditoarei S.C. ASTI 
CONTROL S.A., administratorului-sechestru 
ANDREI DANIEL-FLORIN, afișată la sediul 
Biroului Executorului Judecătoresc Paviliu 
Bogdan Adrian, afișată la sediul instanţei de 
executare Judecătoria Sectorului 5 București, 
la sediul Primăriei de la locul vânzării bunu-
rilor și la locul vânzării, iar un exemplar a fost 
depus la dosarul de executare silită, a fost 
publicată și în Registrul electronic de publici-
tate a vânzării bunurilor supuse executării silite 
(www.registru.uniuneaexecutorilor.ro), iar un 
exemplar s-a publicat într-un ziar de circulație  
națională. Afișată la sediul executorului jude-
cătoresc în data de 09.02.2016. Executor 
Judecătoresc, Paviliu Bogdan- Adrian.

MATRIMONIALE  
l Prezentabil 48/1.73 doresc căsătorie, 
Doamnă drăguţă nefumătoare maxim 43 cu 
Copil, București/Ilfov. 0720.117.195

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinţă achitare integrală 
conform Contract nr.4770-9639, proprietar 
Velișcu Adrian. O declar nulă. 

l Pierdut Contract vânzare-cumpărare, 
Proces-verbal și Schiţa 22395/24.09.1992, pe 
numele Iorgu Andra. Le declar nule. 

l Pierdut Adeverinţă achitare integrală pe 
numele Bordeianu Ştefania, Bordeianu 
Constantin. O declar nulă.

l S.C. Medical Express S.R.L., C.U.I. 
10148463, J40/640/1998, declară pierdut 
facturier seria FMXP 43351-43400 și chitan-
țier seria CMXP 9201-9250, ultima factură 
completată fiind FMXP 43360, iar ultima 
chitanță completată fiind CMXP 9210. Restul 
facturilor și chitanțelor rămase necompletate 
se declară nule.

l S.C. Condor Impex S.R.L., cu sediul în 
comuna Chiajna, strada Orhideelor nr. 20B, 
C.I.F. RO 3452990, declar pierdute factura cu 
nr.421 din 7.12.2015 și chitanța nr. 1082. Le 
declar nule.

l Gruianu Fănica P.F.A., cu sediul în strada 
Lucrețiu Pătrășcanu nr.1, bl. G3, sc.1, parter, 
ap .15 ,  sector  3 ,  C.U.I .  20925443, 
F40/335/2002, declar pierderea certificatului 
de înregistrare eliberat de O.N.R.C.-T.B. la 
data de 02.02.2007. Îl declar nul.

l Declar nulă parafa  medic ”dr. Baciu 
Laurenția primar medicină familie specialist 
medicină urgență cod 360207”.
First Price Ag De Asig SRL, CUI 32311978, 
J40/12220/2013 cu sediul in Bucuresti S4 Sos 
Oltenitei 133 bl. 55 ap. 13 anunt pierderea 
Certif Unic de Inreg, hot Judec si Certif 
Constatator de Infiintare. Le declar nule.

ANUNȚURI


