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OFERTE SERVICIU
l Angaiam sudori si lacatusi 
mecanici cu experienta,  pentru 
domeniul naval in Spania. 
Cerinte necesara experienta in 
sector naval;-trebuie sa treaca 
proba de lucru. Cei interesati 
trimite-ti cv la adresa rrhh@
prenaval.com sau in link http://
www.prenaval.com/Relatii supli-
mentare la 0034//689.93.05.22.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu 
sediul în Oraviţa, str.Spitalului, 
nr.44, organizează concurs, conf. 
HG 286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 4 
posturi infirmieră: 2 posturi 
secţia TBC Marila şi 2 posturi 
secţia Cronici Marila. Proba 
scrisă are loc la sediul unităţii în 
data de 07.03.2017, ora 10.00, 
proba interviu în data de 
08.03.2017, ora 10.00. Condiţii: 
-să fie cetăţean român; -absol-
vent studii generale sau studii 
medii; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pe 
care candidează; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru o 
faptă care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei. 
Înscrierile la concurs până în 
data de 27.02.2017, ora 12.00, la 
sediul unităţii. Relaţii suplimen-
tare la secretariat spital şi la 
telefon: 0734.882.968. Persoană 
de contact: Jucan Marioara.

l Institutul Naţional de Endo-
crinologie „C.I.Parhon”, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Avia-
torilor, nr.34-36, sector 1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contrac-
tuale temporar vacante, în 
conformitate cu HG 286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare: -1 (un) post asistent 
medical principal generalist, 
nivel studii PL -perioadă deter-
minată, vechime în specialitate 
minim 5 ani; -1 (un) post statisti-
cian medical principal, nivel 
studii M -perioadă determinată, 
vechime în specialitate minim 4 
ani. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii în B-dul Aviato-
rilor, nr.34-36, conform calenda-
rului următor: -22 februarie 
2017 -selecția dosarelor; -28 
februarie 2017 -proba scrisă, ora 
12.00; -2 martie 2017 -proba 
interviu, ora 12.00. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 20 februarie 2017, ora 
14.00. Relaţii suplimentare: 
S e r v i c i u l  R U N O S , 
tel.021.317.20.41, int.112, 258.   

l În conformitate cu prevede-
rile HG 286/2011, modificată 
prin HG 1027/2014, pentru 
aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Şcoala Gimna-
zială „Ştefan cel Mare”, sat 
Ştefan cel Mare, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de administrator 
financiar- 0,5 normă (funcţie 
contractual vacantă), pe peri-
oadă nedeterminată, la Şcoala 
Gimnazială „Ştefan cel Mare”, 
sat Ştefan cel Mare. Condiţii 
specifice: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul economic (vechime 
cel puţin 5 ani în sistemul 
bugetar); -cunoştinţe operare PC 
(MS Office, operare baze de 
date,  navigare Internet) , 
programe de contabilitate; -spirit 
organizatoric; -abilităţi de comu-
nicare, relaţionare şi învăţare; 
-abilităţi de coordonare a echi-
pelor; -capacitate de gestionare a 
timpului şi priorităţilor. Calen-
darul concursului: condiţii de 
desfăşurare a concursului 
-concursul constă în trei probe: 
-selecţia dosarelor: 27.02.2017, 
ora 13.00-14.00; -proba scrisă: 
13.03.2017, ora 9.30; -interviul: 
14.03.2017, ora 9.00. Depunerea 
dosarelor: dosarele de înscriere 
se depun la secretariatul Şcolii 
Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, 
sat Ştefan cel Mare, jud.Vaslui, 
în  per ioada  14 .02 .2017-
27.02.2017, în zile lucrătoare, 
între orele 9.00-12.00. Relaţii la 
t e l e f o n :  0 2 3 5 . 3 4 2 . 0 0 1 , 
0762.249.434, Manolache Nico-
leta.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Asistent medical 
debutant -un post la secţia medi-
cină internă, studii postliceale 
sanitare; -vechimea în speciali-
tate nu este necesară; -Psiholog 
stagiar -un post la secţia pedia-
trie, studii superioare de specia-
litate; -vechimea în specialitate 
nu este necesară; conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 09.03.2017, ora 10.00; 
-proba practică (asistent 
medical) în data de 09.03.2017, 
ora 13.00; -proba interviu în 
data de 09.03.2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-

ţelor postului scos la concurs; 
-nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul; -are capacitatea deplină de 
exerciţiu; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
27.02.2017, ora 15.00, la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului 
Orăşenesc Făget, persoană de 
contact: Lera Virginica-Filicuta, 
telefon: 0256.320.860, int.19, 
fax: 0256.320.039.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs pentru 
ocuparea a 6 posturi vacante de 
asistenţi medicali cu PL, specia-
litatea medicină generală, pe 
durată nedeterminată, pe urmă-
toarele locuri de muncă: -1 post 
asistent medical debutant PL la 
Compart iment  ch irurg ie 
toracică; -2 posturi asistent 
medical debutant PL la Secţia 
ATI; -1 post asistent medical 
debutant PL la Secţia oncologie 
medicale; -1 post asistent 
medical debutant PL la Labo-
rator explorări funcționale; -1 
post asistent medical principal 
PL la Secţia ATI. Condiţii de 
participare: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare, conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, 
specialitatea medicină generală; 
-examen pentru obţinerea 
gradului de principal -pentru 
postul de asistent medical prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical -pentru postul de asis-
t e n t  m e d i c a l  p r i n c i p a l . 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 
07.03.2017, ora 9.00 -proba 
scrisă şi în data 10.03.2017, ora 
9.00 -proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv. 
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi tematica de concurs 
sunt afişate la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.spjsla-
tina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului 

J u d e ţ e a n  d e 
Urgenţă Slatina 
-Serv. RUNOS sau 
la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l  P r i m ă r i a 
Comunei Vedea, 
Judeţul Teleorman 
organizează con- 
c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţii 
contractuale de 
execuţie vacantă, 
pe perioadă nede-
t e r m i n a t ă ,  d e 

paznic, în cadrul compartimen-
tului PAZĂ. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
Vedea, judeţul Teleorman, în 
data de 06.03.2017, ora 10:00 
proba scrisă şi 09.03.2017 inter-
viul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot până la data de 
24.02.2017. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din HG nr. 
286/ 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare: - Studii 
medii sau generale; - Atestat 
profesional, potrivit prevederilor 
legii nr. 333 din 8 iulie 2003 
(republicată, actualizată); - Nu 
necesită vechime în muncă; Toţi 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art. 3 din anexa la HG 
nr. 286/ 2011, cu modificările şi 
completările uterioare. 
Bibliografia se afişează la sediul 
primăriei  şi pe site-ul www. 
primariavedea.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
primăriei Vedea şi la nr. de 
t e l e f o n  0 2 4 7 3 3 7 9 0 1  / 
0769220402.

Societatea Artifex SRL, cu 
sediul in Focsani, Bld. Bucu-
resti Nr. 12, Jud. Vrancea, 
anga jeaza : -2  persoane / 
constructori de tipare in dome-
niul confectiilor textile. Cerin-
te:-cunostinte in domeniul 
c o n f e c t i i l o r  t e x t i l e  d e 
dama;-cunostinte temeinice in 
construirea tiparelor/(manual, 
pe carton, electronic); -studii 
superioare; -cunostinte de 
limba rusa;-bun organizator al 
timpului de lucru;-capacitatea 
de a lucra in echipa;-spirit de 
initiativa/creativ/atentie la 
detalii; -simt estetic. Experi-
enta in executarea si prelu-
crarea tiparelor 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 
d e s i g n ;  - p r o i e c t a r e a /
constructia si modificarea tipa-
relor pe zona de confectii 
adulti;-modificarea tiparelor si 
corectarea lor dupa efectuarea 
probei;-gradarea tiparelor pe 
marimi; -realizarea incadra-
rilor pentru croit;-calculul 
materialelor de consum/per 
model/pentru productie. 
Oferta: -pachet salarial moti-
vant;-mediu de lucru placut/
posibilitatea dezvoltarii perso-
nale si avansare in cariera. 
CV-urile se depun la sediul 
societatii sau pe e-mail: info@
artifexfashion.com. Interviul 
va avea loc in data de 
20.02.2017  

VÂNZĂRI AUTO  
l Ford Transit 2,4, 2008, 4.200 
E u r o  n e g o c i a b i l . 
Tel.0756.67.44.34.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului 
situat în intravilanul judeţului 
Iaşi, comuna Movileni, compus 
din teren în suprafaţă de 
50.000mp având nr.cadastral 

60.366, la preţul de 17.060Lei. 
0232.270.997.

CITAȚII  
l Se citeză pârâtul Curelariu 
Teodor, în clitate de intimat, în 
dosarul civil nr. 10603/193/2016 
al Judecătoriei Botoşani, pentru 
termenul din 16.03.2017.

l Se citeaza la Judecatoria 
Marghita ora 9 pentru data de 
2 2 . 0 2 . 2 0 1 7  i n  d o s a r u l 
1145/255/2016 Achim Gheorghe 
Mihai, in calitate de parat 
pentru desfacerea casatoriei.

l Bilan Petru, cu ultimul domi-
ciliu in Iasi, str.Carpati nr.6, 
bl.908A, sc.B, et.3, ap.10 este 
chemat la Judecatoria Iasi, 
sala1, complet C36M, dosar 
19313/245/2016, in data de 
20.03.2017, ora 08:30, in calitate 
de parat, in proces cu recla-
mantii Bilan Veronica si Bilan 
Tudor, pentru pensie de intreti-
nere.

l S.C. Bistro Francais Enter-
prises S.R.L. cu sediul cunoscut 
în Bucureşti,  str. Nicolae 
Golescu nr. 17, subsol, sector 1, 
este citată să se prezinte în data 
de 02.03.2017, ora 12.30, la 
Judecătoria Sectorului 6 Bucu-
reşti, str. Ştirbei Vodă nr. 115, 
sector 1, Bucureşti, la completul 
11-c, cam. 209, în dosarul nr. 
23698/303/2016, în calitate de 
debitoare, în proces cu S.C. 
Plevnei Residence Imobiliar S.A. 
având calitate de creditoare, şi 
Cismarescu Dinu Emil în cali-
tate de debitor, pentru pretenţii- 
procedura ordonanţei  de 
plată- OUG 119/2007, art. 1014 
NCPC. 

DIVERSE  
l Castigatoarea tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna Ianuarie 
2017, premiu ce consta intr-un 
voucher in valoare de 2.000 
RON, este dna Raluca Trandaf.

l Dosarul nr. 6295/318/2016. 
Către Boroacă Elena Cristina. 
Comunicare hotărâre civilă 
nr.9347/2016 din data de 05 
decembrie 2016. Declară desfă-
cută căsătoria părţilor încheiată 
la data de 23.09.2006 şi înregis-
trată sub nr. 633/23.09.2006 în 
registrul stării civile al Munici-
piului Tg-Jiu, din culpa exclu-
sivă a pârâtului. Dispune ca 
autoritatea părintească cu 
privire la minorul Boroacă 
Flavius Andrei, născut la data 
de 28.07.2007 să se exercite în 
comun de ambii părinţi. Stabi-
leşte locuinţa minorului la 
mama reclamantă.

l Just Insolv SPRL, in calitate 
de administrator judiciar in 
dosarul nr. 7890/105/2015 aflat 
pe rolul Tribunalului Prahova 
privind pe SC Corex & C.B. 
SRL, avand in vedere Planul de 
reorganizare votat de Adunarea 
Creditorilor din 17.10.2016 si 
11.01.2017 si confirmat de jude-
catorul sindic, precum si Regu-
lamentul privind darea in plata 
a bunurilor imobile aflate in 
patrimoniul debitoarei si menti-
onate in Planul de reorganizare, 

regulament ce a fost votat de 
Adunarea Creditorilor din 
11.01.2017, anunta ca in ziua de 
16.02.2017, orele 11.30, se va 
incheia Procesul – verbal de dare 
in plata a bunurilor imobile 
mentionate in Planul de reorga-
nizare catre creditoarea SC 
International SA.

l Chiabei Florian, cu domiciliul 
in Bucuresti, str. Herta, nr. 2, bl. 
64B, sc.2, et.8, ap.158, titular al 
P.U.Z.-anasamblu locuinte indi-
viduale P+1+M, in localitatea 
Berceni, T16, P41/2/20, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinerea a 
Avizului Favorabil pentru 
P.U.Z.-anasamblu locuinte indi-
viduale P+1+M. Documentatia 
a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Jude-
tean-Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 1,  str. Gheorghe 
Manu, nr. 18, tel.021.212.56.93, 
in termen de 12.zile calendaris-
tice de la data publicarii anun-
tului, incepand cu:13.02.2017.

l Aceasta informare este efec-
tuata de Omv Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneaza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau - Ialomita, aviz de 
Gospodarire a Apelor pentru 
d e s f a s u r a r e a  a c t i v i t a t i i 
de “lucrari foraj, echipare de 
suprafata si conducta de 
amestec la sonda 519 Barbun-
cestI”, localizat in localitatea 
Barbuncesti, judetul Buzau. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al  procesului de 
productie nu rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
Apelor nr. 107/1996, cu modifi-
carile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita infor-
matii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau 
D-lui Sandru Bogdan, telefon nr. 
0742.235.327, dupa data de 
08.02.2017.

l Comuna Lăzarea, Jud.
Harghita, proprietarul planului: 
Planului de amenajament silvic 
UP P.P.Comuna Lăzarea pe o 
suprafaţă totală de 938,0ha, 
anunţă publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare, din 
cadrul Comisiei Special Consti-
tuite din data de 09 februarie 
2017, a primei versiuni a aces-
tuia în cadrul planurilor care nu 
necesită efectuarea evaluării de 
mediu şi evaluării adecvate. 
Planul urmează să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu cu respectarea condiţi-
ilor impuse prin Decizia de 
încadrare, emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Harghita. Documentaţia care a 
stat la baza deciziei privind 
etapa de încadrare poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Harghita, din Miercurea Ciuc, 
str.Márton Áron, nr.43, în zilele: 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, 
vineri, între orele 8.00-14.00. 
Observaţiile justificate ale publi-
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cului pentru reconsiderarea 
deciziei luate ca urmare a 
parcurgerii etapei de încadrare 
se primesc zilnic, la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Harghita, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data publi-
cării anunţului; tel.0266.312.454; 
0266.371.313; fax: 0266.310.041. 
Decizia etapei de încadrare se 
află la următoarea adresă de 
internet: apmhr.anpm.ro/Regle-
mentări/Avizul de mediu

LICITAȚII  
l Subscrisa Evalcont Dualex 
SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar al SC Alfarco SRL Alba 
Iulia, organizează licitaţie 
pentru valorificarea următoa-
relor bunuri: 1.Imobil situat în 
sat Radesti, nr.80: preţ de stri-
gare 65.500Lei, fără TVA. Lici-
taţia va fi organizată la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Orăştie, str.Eroilor, bl.A, parter, 
jud.Hunedoara, în data de 
13.02.2017, ora 12,00. Caietul de 
sarcini pentru bunul scos la lici-
taţie se achiziţionează de la 
sediul lichidatorului. Date supli-
mentare ş i  informaţi i  la 
tel.0740.41.88.81.

l Comuna Miroslava, județul 
Iaşi, organizează licitație publică 
deschisă, în data de 22.02.2017 
pentru: -Concesionare teren în 
suprafață de 50 m.p., T. 29 –
orele 11.00. Prețul minim de 
pornire al licitației publice 
deschise este de 83 lei/ an. 
-Concesionare teren în supra-
față de 1116 m.p., T. 54 – orele 

12.00. Prețul minim de pornire 
al licitației publice deschise este 
de 1.384 lei/ an. -Concesionare 
teren în suprafață de 15,00 ha, 
T. 25 –orele 13.00. Prețul minim 
de pornire al licitației publice 
deschise este de 23.134 lei/ an. 
-Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
Miroslava, județul Iaşi. Costul 
Caietului de sarcini este 50 lei. 
Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 22.02.2017, orele 10.00.

l R&R Proionsoilventa SPRL, 
lichidator judiciar al SC La 
Ambasada SRL Buzău, organi-
zează vânzarea prin licitaţie 
publică a bunului imobil situat 
in mun Buzau, strada Dobo-
banti, nr.88, judetul Buzau, 
compus din: suprafata de teren 
de 757 mp, care include si Corp 
C1 -94,87 mp -compus din locu-
inta -camera, bucatarie, camera 
veranda si beci; C2 -13,99 mp 
-garaj; C3 -4,08 mp -cotet pasari; 
C4 -41,98 mp- magazin; C 
-13,67 mp- garaj, impreuna cu 
cota de 1/2 din suprafata de 116 
mp teren curti constructii 
detinut in indiviziune la preţul 
de pornire de 48.000 euro. Lici-
taţiile vor avea loc in zilele de 16, 
23, 30 martie, 6, 13, 20 şi 27 
aprilie 2017 ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Buzău, Str.Obor, Bloc 11, Sc.B, 
Ap.1 si se va desfasura pe baza 
Regulamentului aprobat de 
Adunarea creditorilor.Taxa de 
participare la licitatie este de 200 
lei iar garantia de participare 
este de 10% din valoarea de 

pornire a imobilului şi se poate 
depune cu cel putin o zi inainte 
de ziua licitatiei în contul de 
l i c h i d a r e  n r . R O 2 4 
BTRL01001202A3084901- 
Banca Transilvania- Suc Buzau. 
Oferta de participare la licitatie 
se depune la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii telefon: 
0238/716.095; 0745.400.275.

l 1.Informaţii generale privind 
vânzătorul: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Comuna Gura 
Văii, CUI: 4278108, sediul: sat 
Gura Văii, comuna Gura Văii, 
j u d e ţ u l  B a c ă u ,  t e l e f o n : 
0234.334.500, fax: 0234.334.826, 
persoană de contact: Gina-Mi-
haela Tataru, adresă e-mail: 
primariaguravaii@yahoo.com. 
2. Informaţii generale privind 
concesionarea imobilului 
„Magazie de cereale C4 în 
suprafaţă de 100,19mp aflat în 
domeniul privat al comunei 
Gura Văii” -Redevenţa minimă- 
135Euro/an.  3.Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: 3.1. Documentaţia de 
atribuire se poate obţine pe 
suport de hârtie, ca urmare a 
unei solicitări în acest sens de la 
biroul de achiziţii publice din 
cadrul Primăriei Comunei Gura 
V ă i i ,  j u d . B a c ă u , 
t e l . 0 2 3 4 . 3 3 4 . 5 0 0 ,  f a x : 
0234.334.826, începând cu data 
de 13.02.2017. 3.2.Costul docu-
mentaţiei de atribuire: -caietului 
de sarcini este de 10Lei; 
-garanţia de execuţie este de 
60Lei; -taxa de participare este 
de 100Lei. 3.3.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor 

privind documentaţia de atri-
buire este 24.02.2017. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor este 03.03.2017, ora 13.00. 
4.2.Ofertele vor fi depuse la 
Registratura Primăriei Comunei 
Gura Văii, jud.Bacău, în plic 
sigilat, însoţit de scrisoarea de 
înaintare. 4.3. Ofertele se vor 
depune într-un exemplar 
original. 5. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va 
desfăşura la data de 06.03.2017, 
ora 14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Gura Văii, jud.Bacău. 
6. Litigiile de orice fel sunt de 
competenţa Judecătoriei Oneşti, 
cu sediul în municipiul Oneşti, 
judeţul Bacău, str. Tineretului, 
nr.1, tel.0234.311.913. 7.Data 
transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.02.2017. 

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna 
Zăvoi, cu sediul în localitatea 
Zăvoi, nr. 186, jud.Caraş-Se-
verin, CIF: 3227335, telefon: 
0255.534.822, fax: 0255.534.801, 
e-mail: primaria_zavoi@yahoo.
com, persoană de contact: 
Muntean Ana; e-mail: muntea-
nana86@yahoo.com. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
Teren cu suprafaţa de 42.499mp, 
situat în extravilanul localităţii 
Măgura, comuna Zăvoi, judeţul 
Caraş-Severin, alcătuit din două 
parcele având categoria de folo-
sință neproductiv, înscrise în CF 
nr.32.916 UAT Zăvoi, cu nr.
cad.32.916, în suprafață de 
26.161mp, şi respectiv în CF nr. 
32.917 UAT Zăvoi, cu nr.
cad.32.917, în suprafață de 
16.338mp. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire 
va putea fi achiziţionată înce-

pând cu data publicării anun-
ţ u l u i  ş i  p â n ă  î n  d a t a 
de 06.03.2017, zilnic, între orele 
09.00-12.00. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentația de atri-
buire poate fi obținută de la 
Biroul secretariat, situat în 
incinta sediului Primăriei 
Comunei Zăvoi, din loc.Zăvoi, 
nr.186, judeţul Caraş-Severin. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006: Documentaţia de 
atribuire va fi pusă la dispoziţia 
celor interesaţi contra sumei de 
200Lei, ce se va plăti în numerar 
la casieria Primăriei Comunei 
Zăvoi. 3.4. Data limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă -
rilor:  01.03.2017, ora 14:00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 09.03.2017, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun în 
plic închis pe adresa: Primăria 
Comunei Zăvoi, localitatea 
Zăvoi, nr.186, județul Caraş-Se-
verin, cod poştal: 327435. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta trebuie depusă în 
2 exemplare, din care 1 original 
şi o copie. Ofertele se depun în 
două plicuri închise şi sigilate, 
apoi se introduc într-un plic 
exterior, care se înregistrează în 
ordinea primirii lor. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va 
desfăşura în data de 10.03.2017, 
ora 10.00, la Primăria Comunei 
Zăvoi, din localitatea Zăvoi, 
nr.186, jud.Caraş-Severin. Plicu-
rile sigilate se predau comisiei de 
evaluare la termenul fixat 
pentru deschiderea lor. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Plângerea prealabilă 

cu privire la orice litigiu apărut 
în legătură cu concesiunea adre-
sată Comunei Zăvoi, în termen 
de 30 de zile de la data comuni-
cării actului contestat. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia 
de contencios administrativ a 
Tribunalului Caraş-Severin, cu 
sediul în Reşița, str.Horia, nr.2-4, 
jud.Caraş-Severin, telefon 
c e n t r a l ă :  0 2 5 5 . 2 1 3 . 3 0 4 , 
0255.213.135, 0255.213.592, fax: 
0255.211.554. Termenul pentru 
introducerea acţiunii este de 6 
luni de la data primirii răspun-
sului la plângerea prealabilă sau, 
după caz, data comunicării 
refuzului, considerat nejustificat, 
de soluţionare a cererii; de la 
data expirării termenului legal 
de soluţionare a cererii, dar nu 
mai târziu de un an de la data 
emiterii actului. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: Anunțul a fost 
transmis către RA Monitorul 
Oficial SA, în vederea publicării, 
la data de 10.02.2017.

l Anunţ de participare  la lici-
taţie pentru închirierea unor 
suprafeţe de teren situate în 
albiile minore. 1. Informaţii 
generale: Administraţia Bazi-
nală de Apă Olt, str. Remus 
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; 
telefon:0250/ 739.881; fax: 
0250/738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii: închiriere 
suprafață de teren situat în albie 
minoră pentru o durată de 2 ani. 
3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de 
sarcini; garanția de participare 
la licitație – 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale; certifi-
catul constatator emis de ORC, 
valabil la data deschiderii ofer-
telor; certificate constatatoare 
privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele 
locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal emis de 
DGFP; cazier judiciar al admi-
nistratorului; bilanţul contabil 
pentru ultimii 2 ani, vizat de 
administraţia fiscală; fisa de 
informații generale privind cifra 
de afaceri pe ultimii 3 ani; decla-

Ministerul Finanțelor Public. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 13635/2011. Nr. 23755/09.02.2017. 
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 09. În temeiul art. 250, alin. 
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 22.02.2017, 
orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 
proprietatea debitorului Dima Ion, cu sediul în localitatea Iezeru, comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., județul 
Călărași, în dosar de executare nr. 13635/2011, prima licitație (etapa 1): Denumirea bunului mobil 
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 
evaluare sau pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară 
Renault Trafic, an fabricație 2004,  Nu este cazul, 11.721 lei, Neipozabil. *) Regimul și cotele de taxă 
pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzure de 
titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 
Pentru participarea la licitație ofertanții depun , cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 
documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției, 
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limbă română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul 
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). 
declararția pe propria răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoane 
interpusă a debitorului. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 
cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, 
respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nr. înmatriculare Cl 
98AKI, 1870 cmc. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0242.312.939, interior 120. Data afișării: 10.02.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Aims 18 Corporation 
SRL, (licitația a IV - a). Anul 2017, luna 02, ziua 28, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
se face cunoscut că în ziua de 28, luna 02, anul 2017, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. 
Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a IV - a), 
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C Aims 18 Corporation SRL, cu domiciliul fiscal 
în satul Bolintin Deal, comuna Bolintin Deal, str. Orhideelor, nr. 3, județul Giurgiu, cod de identificare 
fiscală 18394986: Denumire bunuri imobile, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, (Lei, exclusiv TVA); Teren intravilan în suprafața totală de 193.000 mp, situat în zona de Nord 
a localității Bolintin Deal, județul Giurgiu, la limită cu localitatea Joița, la est cu localitatea Ciorogârla, 
județul Ilfov. Terenul are în vecinătate proprietăți agricole și la cca. 500 m sud, în vecinătatea 
Autostrăzii A1 sunt spații industriale. Accesul pe proprietate se face de la km 23 de pe A1, pe un drum 
betonat, paralel cu A1 către km 22, până în apropierea spațiilor idustriale SC Tassullo SRL și pe o 
porțiune de cca. 300 m drum stabilizat, apoi se ramifică un drum de pământ, la care are deschidere 
proprietatea. Terenul este înscris în cartea funciară nr. 33541 a comunei Bolintin Deal, județul Giurgiu 
cu nr. cadastral 1692-1688-1689-947-1693-1732. Amplasamentul nu dispune de îmbunătățiri 
interne; utilități la cca. 500 m. Din punct de vedere al îmbunătățirilor externe există drum betonat la 
cca. 20 m de la deschiderea proprietății evaluate; la cca. 500 m sud se află Autostrada A1. Terenul este 
liber, fără construcții, 2.127.750 lei. Total: 2.127.750 lei. Bunurile imobile sunt grevate de sarcini 
astfel: Piraeus Bank România SA are înscrierea nr. 45145/18.10.2007 privitoare la sarcini și contract 
de Ipotecă nr. 2379/2007. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; dovada plătii taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației 
(inclusiv TVA), în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal 
beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 
10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoanele străine, copie după actul 
de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele fiscale că nu are obligații fiscale restante (bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate și respectiv, la bugetul local) conform art. 250, alin. (4), 
lit. I) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; declarație pe propria răspundere cu 
privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectare 
prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai sus menționată se 
depune numai la Registratura Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș 
Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, republicată,  
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0246.270.520; persoană de contact: Marian Vlad.
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rație că nu se află in litigiu cu 
titularul dreptului de adminis-
trare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, consti-
tuită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont 
sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt. 5. 
Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat 
Închirieri suprafeţe de teren în 
albiile minore a pârâurilor din 
Jud. Vâlcea, pentru înlăturarea 
materialului aluvionar:  
Județul Vâlcea: Lotul 1 - 12.949 
mp  teren în albia minoră a 
pârâului Otăsău, situat în Com. 
Frâncești, Jud. Vâlcea. Lotul 2 – 
8.598 mp  teren în albia minoră 
a pârâului Luncavăț, situat în 
Loc. Șirineasa, Jud. Vâlcea. 6. 
Data, locul și ora limitã de 
primire a ofertelor: 07.03.2017  
până la ora 10:00 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data și 
locul deschiderii acestora: 
07.03.2017 începând cu ora 
10.30, la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 8. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini: de la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt,  Biroul Patrimoniu - 
Cadastru, contravaloarea aces-
tuia fiind de 1.205,81 lei. 9. 
Durata în care ofertanţii rămân 
angajaţi prin termenii ofertelor 
lor: Perioada de valabilitate a 
ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atri-
buirea contractului de închiriere.

l Debitorul SC Mecanoenerge-
tica SA – în insolvență, cu sediul 
în Dr. Tr. Severin, str. Calea 
Timișoarei, nr. 22, jud. Mehe-
d i n ţ i ,  C I F :  1 6 0 5 4 6 9 , 
J25/348/1991, aflata  în proce-
dură de reorganizare judiciara 
în dosar nr. 7395/101/2015 prin 
administrator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL reprezen-
tata de ec. Popescu Emil, cu 
sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare:
1. Autotractor ROMAN (radiat 
din circulatie) la pretul de 2850 
euro; 2.Strung SP 1250*6000 la 
pretul de 8900 euro; 3.Masina de 
alezat frezat la pretul de 8300 
euro; 4.Strung SNA la pretul de 
4700 euro; 5. Strung SNA 

800*2000 la pretul de 4800 euro; 
6.Presa cu frictiune la pretul de 
4100 euro; 7.Presa de debavurat 
la pretul de 5300 euro; 8.Masina 
de frezat longitudinala FLP 660 
la pretul de 9800 euro;
9.Strung la pretul de 3100 euro; 
10.Masina de frezat la pretul de 
3900 euro; 11.Pantograf la 
pretul de 1770 euro; 12.Dispo-
zitiv rectificat la pretul de 170 
euro; 13.Strung carusel SC 1250 
la pretul de 9100 euro; 14.Strung 
SNA 800*3000 la pretul de 4800 
euro; 15.Strung SNA 500*2000 
la pretul de 3100 euro;
16. Masina de frezat universala 
FUS 22 la pretul de 2200 euro; 
17.Presa hidraulica 200 T forta 
la pretul de 2000 euro; 18. 
Cazan BASIC la pretul de 330 
euro; 19.Macara portal la pretul 
de 9900 euro; 20.Pod rulant 
monogrinda 5 tf la pretul de 
2100 euro; 21.Pod rulant 3.2 TF 
la pretul de 1670 euro; 22.Pod 
rulant 5 TF la pretul de 2100 
euro; 23.Pod rulant monogrinda 
5 tf la pretul de 2100 euro. 
24.Monogrinda 5 TF la pretul de 
2300 euro; 25.Masina de gaurit 
la pretul de 400 euro; 26.Masina 
de frezat verticala la pretul de 
1580 euro; 27.Masina de gaurit 
GR 35 la pretul de 1800 euro; 
28.Masina de alezat la pretul de 
6200 euro; 29.Masina gaurit 
RADIAL GR 616 la pretul de 
3800 euro; 30. Strung SNA 560 
la pretul de 4100 euro; 31. 
Masina de frezat AF 85 la pretul 
de 5700 euro; 32. Strung SPA 
710*4000 la pretul de 7900 euro; 
33. Masina de frezat la pretul de 
3100 euro; 34. Masina de gaurit 
radiala GR 616 la pretul de 5200 
euro; 35. Strung SNA 560*1500 
la pretul de 3900 euro; 36. 
Masina de frezat universala FU 
36 la pretul de 2600 euro; Valo-
rile nu includ TVA (19%) și 
plata se va face in lei la cursul 
BNR din ziua plății. Titlul 
executoriu în baza căruia admi-
nistratorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor mobile 
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 75/2016 din data de 
19.09.2016 de confirmare a 
planului de reorganizare 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență 
nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de 
2 2 . 0 2 . 2 0 1 7  o r e l e  1 4 : 0 0 . 

Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcini. 
Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA este deschis la BCR Dr.Tr.
S e v e r i n  – 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie 
din data de 22.02.2017 să 
depună oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 
22.02.2017 orele 12,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, judeţul 
Mehedinţi sau la adresa debi-
toarei din Dr.Tr. Severin, str. 
Calea Timișoarei, nr. 22, jud. 
Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunțe 
administratorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii la sediul 
administratorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x : 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

PIERDERI  
l SC Florys Dream SRL cu 
sediul in Otopeni, Str. Floarea 
de Cais Nr.11, Bl. B3-1, Sc.A, 
Parter, Ap. 2, Camera 1, Ilfov 
avand CUI 36100388, declar 
pierdute Cartea de Interventii 
si Registrul Special pentru 
A.M.E.F. tip. DATECS model: 
DP25BT, cu seria 22019989 si 
nr. de ordine 192361. Le declar 
nule.

l Pierdut certificat de înregis-
trare, certificate constatatoare 
pentru activităţi la sediul social, 
sediul secundar și terţi, eliberate 
de Registrul Comerţului Bucu-
rești pe numele BABAU SI FIII 
S.R.L., sediul str. Lacul Ianca, 
nr. 6, sector 2, București, 
J 4 0 / 2 1 5 0 4 / 2 0 0 7 ,  C . U . I . 
22751025, le declar nule.

l S.C.  YMA Industr ies 
S.R.L.-D, cu sediul în București, 
str. Vestei, nr. 18, sector 1, C.U.I. 
35653134, declară pierdut (nul) 
certificat de înregistrare seria B 
nr. 3191090.

l S.C. Terra Finance S.A. cu 
sediul în București, șos. Bucu-
rești -Ploiești nr. 40A, clădirea 
C19, biroul 5, sector 1, având 
C.U.I. 18657845, declarăm 
pierdut (nul) registru unic de 
control.

l Declar pierdute: C.I. eliberată 
de S.P.C.L.E.P. Boldești –Scăeni 
la data de 12.05.2010, legiti-
maţie de student, carnet de 
student, legitimaţie de bibliotecă 
emise de Universitatea de Medi-
cină ș i  Farmacie “Carol 
Davila”, Secţia Medicină Gene-
rală, toate pe numele Andro-
nache Maria –Antonia.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 
Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de 
executare nr. 6565/OUT1. Nr. 18314 din 10.02.2017. Anunț 
privind suspendarea licitatiei. Anul 2017, Luna Februarie, Ziua 10. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița - 
Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice, aduce la 
cunoștința persoanelor interesate, suspendarea până la data de 
17.09.2018 a licitației (a I-a) publicată prin Anunțul de vânzare 
pentru bunuri mobile nr. 10544 din data de 25.01.2017, privind 
vânzarea de bunuri mobile organizată în ziua de 14.02.2017, 
orele 12:00 la sediul din Municipiul Târgoviște, str. Calea 
Domnească, nr. 178, județul Dâmbovița, aparținând debitorului 
S.C. Out Media S.R.L., C.U.I. 20797816, cu domiciliul fiscal în 
Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 178, jud. 
Dâmbovița, conform Decizie de menținere a valabilității eșalonării 
la plată a obligațiilor fiscale nr. 16333/09.02.2017. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița, camera nr. 307 sau la 
telefon 0245.612512, interior 458, persoană de contact Purcaru 
Ionela Sorina. Data afișării: 13.02.2017.

publicitate


