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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Educatoare, pentru gradinita
privata langa Auchan Titan,
0725211112.
l Raionul de peste isi mareste
echipa: angajam bucatari,
ajutor bucatari, ospatari,
personal curatenie. Veniti
alaturati-va unei echipe deosebite. CV la e-mail:raionuldepestedorobanti@gmail.com
l Raten Citon -sucursala –
Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare, cu
sediul pe platforma MăgureleIlfov organizează în data de
05.04.2017 concurs pentru
ocuparea postului vacant cu
studii superioare pentru specialitatea: instalaţii. Cerinţe, acte
necesare înscrierii la concurs/
examen, tematica şi informaţiile despre tipul de activitate al
institutului se găsesc pe site-ul
nostrum www.citon.ro. Înscrierile se fac la sediul Raten Citon
din Oraşul Măgurele-Ilfov la
biroul resurse umane până la
data de 03.04.2017. Relaţii la
B.R.U. telefon: 021/404.60.56.
l Conform Hotărârii Guvernului nr.286/2011, Unitatea
Militară 01871 din Ministerul
Apărării Naţionale, cu sediul în
strada Nicolae Bălcescu, nr. 17,
Deveselu, organizează
concursul pentru ocuparea
postului vacant de personal
civil contractual de execuţie:
referent de specialitate gradul
I- psiholog, studii superioare,
cu o vechime în specialitatea
studiilor de minim 6 ani şi 6
luni, astfel: -04.04.2017, ora
10.00 -proba scrisă; -10.04.2017,
ora 10.00 -interviul; -data-limită de depunere a dosarelor:
28.03.2017, ora 16.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul
UM 01871 Deveselu, strada
Nicolae Bălcescu, nr.17, Deveselu, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0249.515.736.
l Primăria Comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi, organizează
concurs de ocupare a trei
posturi de execuție vacante pe
perioadă nedeterminată pentru
personalul contractual din
aparatul de specialitate al
primarului comunei Ruginoasa, județul Iaşi, după cum
urmează: A.Posturile de
execuție vacante pentru care se
organizează concursul: Nr.crt.;
Structura din aparatul de
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specialitate; Funcţia publică de
execuţie- Denumire; Nivel
studii. 1; Compartimentul
SVSU şi PSI; Șofer autospecială PSI; G. 2; Compartimentul administrativ;
Administrator I; M. 3; Serviciul
Public de Asistență Socială
-Compartimentul de asistență
socială şi autoritate tutelară;
Asistent medical comunitar;
PL. B.Probele stabilite pentru
concurs: -selecţia de dosare;
-probă scrisă; -interviu. C.
Condiţii de desfăşurare a
concursului: -data până la care
se pot depune dosarele de
înscriere: 27.03.2017, ora 16.00;
-data şi ora organizării probei
scrise: 04.04.2017, ora 10.00;
-locul organizării probei scrise:
sediul Primăriei Comunei
Ruginoasa, din str.Unirii, nr.27,
comuna Ruginoasa, judeţul
Iaşi. D.Condiţii de participare
la concurs: Condiţii generale:
Pentru a participa la concursul
de recrutare candidaţii trebuie
să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale prevăzute art.3 din HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare: Condiții de studii şi
vechime: 1)Pentru cele trei
posturi din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei Ruginoasa: -Șofer
autospecială PSI: -studii: studii
generale; -vechime în muncă:
minim 5 ani; -permis de conducere categoriile B, C obținut de
minim 5 ani; -Administrator I:
-studii: studii medii, absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minim 5
ani; -Asistent medical comunitar: -vechime în muncă:
minim 6 luni; -studii: studii
postliceale/superioare în domeniul asistenței medicale. E.Bibliografia de concurs -conform
anexei nr.1; 2 şi 3 afişate la
avizierul Primăriei Ruginoasa,
precum şi pe site-ul instituției:
primaria-ruginoasa.ro

-proba de interviu. Condiţiile
de desfăşurare a concursului:
-data până la care se pot
depune dosarele de înscriere:
27.03.2017, ora 15.00, în termen
de maxim 10 de zile lucrătoare
de la data publicării anunţului;
-data, ora şi locul organizării
probei scrise: 04.04.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
Comunei Gura Ialomiţei, cu
sediul în localitatea Gura
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, str.1
Decembrie, nr.165; -data, ora şi
locul interviului: 06.04.2017,
ora 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, cu sediul în
localitatea Gura Ialomiţei,
judeţul Ialomiţa, str.1 Decembrie, nr.165. Condiţiile de participare la concurs: Condiţiile de
participare la concursul/
examenul de promovare în
gradul profesional imediat
superior celui deţinut sunt: cele
prevăzute de art.43, alin.(3) din
HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-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, cu modificările
şi completările ulterioare
(candidatul să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor
profesionale individuale cel
puţin de 2 ori în ultimii 3 ani);
studii superioare. Dosarul de
concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs şi va
cuprinde în mod obligatoriu:
adeverinţă care să ateste
vechimea în gradul profesional
din care se promovează; copie
de pe rapoartele de evaluare a
performanţelor profesionale
individuale din ultimii 3 ani.

l Primăria Comunei Gura
Ialomiţei, cu sediul în localitatea Gura Ialomiţei, judeţul
Ialomiţa, str.1 Decembrie,
nr.165, tel./fax: 0243.272.825,
organizează concurs pentru
promovarea în grad profesional
imediat superior (din inspector
de specialitate, gradul I, în
inspector de specialitate, gradul
IA) a unei funcţii salarizată
contractual, de execuţie,
vacantă, astfel: -una funcţie
salarizată contractual, de
execuţie, inspector de specialitate, gradul I, gradaţia 3, clasa
de salarizare 42. Probe stabilite
pentru concurs: -proba scrisă;

l Școala Gimnazială Nicolae
Romanescu, cu sediul în localitatea Craiova, str.Caracal,
nr.81, judeţul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante, de: Informatician- 1
post, grad profesional III,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de
28.03.2017, ora 10.00, Proba
interviu şi proba practică vor fi
comunicate ulterior. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. S.F.O.
Slănic anunță organizarea licitației, la sediul din strada 23 August
nr. 13, oraș Slănic, județul Prahova, privind vânzarea în data de
27.03.2017, ora 13.00, a următoarelor bunuri mobile: Autoturism Opel T98 Combi, an fabricație 2001, benzină/ GPL,
prețul de pornire al licitației este de 3.803 lei exclusiv TVA; Autoutilitară Volkswagen 70XOD, an fabricație 1993, motorină,
prețul de pornire al licitației este 7.158 lei exclusiv TVA. Anunțul
nr. 2310 din 09.03.2017 poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.240976.

următoarele condiţii: minim
studii superioare de scurtă
durată în domeniul informatic
sau al tehnologiei informaţiei;
vechime în specialitatea de
informatician sau operator
calculator minim 2 ani;
vechime totala în muncă de
minim 5 ani; abilităţi avansate
de utilizare şi operare PC:
Windows, Microsoft Office
Word, Excel, navigare internet,
baze de date; competenţe în
depanarea şi întreţinerea
hardware şi software a calculatoarelor şi echipamentelor
periferice; competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare; cunoştinţe de utilizare a
soft-urilor specifice activităţii în
şcoală: EDUSAL, REVISAL,
SIIIR; disponibilitate la timp
de lucru prelungit. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la
sediul, unităţii, persoană de
contact: Tudoriţa Cumpănaşu,
tel.0251.310.112.
l Școala Gimnazială Nicolae
Romanescu, cu sediul în localitatea Craiova, str.Caracal,
nr.81, judeţul Dolj, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Secretar 1/2 normă, grad profesional II, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: Proba
scrisă în data de 04.04.2017, ora
10.00, Proba interviu şi proba
practică vor fi comunicate ulterior. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: minim studii superioare în specializarea econimic
sau management; vechime în
specialitatea de secretar minim
2 ani; vechime totală în muncă
de minim 5 ani; cunoştinţe
privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale,
competenţe privind încadrarea
personalului; noţiuni de comunicare în relaţii publice; cunoştinţe de utilizare şi operare PC:
Windows, Microsoft Office
Word, Excel, navigare internet,
baze de date; cunoştinţe de
utilizare a soft-urilor specifice
activităţii în şcoală: EDUSAL,
REVISAL, SIIIR; disponibilitate la timp de lucru prelungit.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. S.F.O.
Slănic anunță organizarea licitație la sediul din strada 23 August
nr. 13, oraș Slănic, județul Prahova, privind vânzarea în data de
27.03.2017, ora 11.00, a următoarelor bunuri imobile: - Teren
intravilan, categoria curți - construcții, 534 m.p., format din două
trupuri: suprafață de 448 m.p. și suprafață de 86 m.p., clădire grajd din lemn, suprafață de 24,60 m.p. și cota indiviză de 1\3 din
teren curte acces, situate în com. Vărbilău, sat Livadea, nr. 134,
jud. Prahova - prețul de pornire al licitației este de 9550 lei,
exclusiv TVA. Anunțul nr. 2311 din 09.03.2017 poate ﬁ consultat
la sediul organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.240976.

Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul instituţiei. Relaţii
suplimentare la sediul unităţii,
persoană de contact: Tudoriţa
Cumpănaşu, Tel.0251.310.112.
l Primăria oraşului Sulina,
judeţul Tulcea, cu sediul în
Sulina, str. I, nr. 180, organizează concurs de recrutare în
data de 13.04.2017, orele 10:00
– proba scrisă, pentru ocuparea
unui post vacant aferent funcţiei publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional
superior– Serviciul Buget-finanţe, contabilitate (...).
Concursul se organizează în
trei etape, respectiv: 1) selecția
dosarelor de înscriere : 04 10.04.2017; 2) proba scrisă: 13
aprilie 2017. 3) interviulmaxim 5 zile lucrătoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
(r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile
specifice postului: studii liceale,
respectiv medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Condiţiile de participare, bibliografia şi actele necesare
înscrierii la concurs sunt afişate
la sediul instituţiei şi pe site-ul
Primăriei Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la nr. de telefon:
0240543003.
l Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pieței
Centrale Agroalimentare a
Municipiului Câmpina anunță
organizarea următoarei licitații
publice deschise cu strigare
pentru: -Închiriere spații
comerciale din Complexul
CORP C2 al Pieței Centrale,
după cum urmează: parter: în
suprafață de 98 mp; etaj: în
suprafață de 352 mp, spațiu
necompartimentat (open
space). Pentru suprafața de la
etaj se pot amenaja spații de la
20 mp până la 352 mp. Destinație: comercializare produse
textile, încălțăminte, produse
alimentare, produse electrocas-

nice, prestări servicii, alte
produse conform HGR nr.
348/2004; Prețul de pornire al
licitației este de 2,6 lei/mp/zi
(fără TVA) aprobat prin HCL
Câmpina nr. 64/26.05.2016.
Tariful de închiriere include
toate utilitățile. Licitația va
avea loc în data de 05.04.2017,
ora 10,00 la sediul
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina,
Str. Republicii nr. 16A. Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de
l a s e d i u l S . P. A . E . P. C . A
Câmpina. Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la
sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina
şi pe site-ul www.piatacampina.ro.
l Ministerul Apelor si Padurilor cu sediul în Bucureşti,
Bdv.Magheru, nr.31, sector 1,
scoate la concurs, în data de
05.04.2017 la sediul ministerului următorul post contractual de execuţie vacant
c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011, cu modificările
şi completările ulterioare.
Consilier IA, Direcția Managementul Resurselor de Apă.
Candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va
conţine următoarele documente: cerere de înscriere la
concurs; copie act de identitate
sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii,
după caz; copii documente care
să ateste nivelul studiilor şi ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copii documente care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale
postului; copie carnet de
muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor; cazierul
judiciar sau o declaraţie pe
propria răspundere că solicitantul nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează, caz în care candidatul are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar,

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 Business of Informational Technology SRL Pitești, după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 223/
AXG1A/Doblo, serie sașiu ZFA22300005326230, an fab. 2005,
AG-09-XYP. Valoare [Ron, fără TVA]: 7.433 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind primă licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii
de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.
Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01
3347, beneﬁciar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identiﬁcare
ﬁscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de
identiﬁcare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de
28-03-2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP 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 AJFP Argeș,
mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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www.jurnalul.ro
cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a
concursului; adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate care să
conţină, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii;
curriculum vitae. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale conform art. 3 al
Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei de execuţie
vacantă: studii universitare de
licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenta sau echivalentă; cunoştinţe de operare
pe calculator: Word, Excel nivel de cunoaştere bine; abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: rezistenţă la stres,
spirit de observaţie; vechime de
minim 5 ani în specialitatea
studiilor necesare ocupării
funcţiei. Programul concursului: 05.04.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă, care se va
desfasura la sediul Ministerului
Apelor si Padurilor; Data si ora
interviului se afiseaza odata cu
rezultatul la proba scrisă.
Termenul limita de depunere a
dosarelor de concurs este de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului privind
concursul in Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
Ministerului Apelor si Padurilor, Direcția de Comunicare şi
Resurse Umane, tel. 021 316
0215

AFACERI SERVICII
l Dinu Urse si Asociatii SPRL,
în calitate de lichidator judiciar
al SC Vinalcool Bucureşti SA
desemnată prin Încheierea de
şedință din data de 04.05.2007,
de Tribunalul Bucureşti, Secția
a-VII-a Civilă, în dosarul nr.
65/3/2002, invită: 1)experții
evaluatori atestați ANEVAR să
depună oferte în vederea întocmirii Raportului de evaluare a
stocului de vinuri aflat în patrimoniul debitoarei şi a imobilului situat în Bucureşti, Str.
Petru Rareş nr.15, sector 1; 2)
experții cadastrişti să depună
oferte în vederea refacerii
documentației cadastrale a
imobilului situat în Bucureşti,
Str. Petru Rareş nr.15, sector 1.
Ofertele se depun la sediul ales
al lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71,
etaj 5, sector 1, Tel./Fax:
(+40)21.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, până cel
târziu în data de 15.03.2017,
ora 14.00, în vederea selecției
de oferte. Ofertele pot fi transmise şi pe fax-ul sau email-ul
menționat în anunț. Raportul
de evaluare întocmit, va fi
achitat către evaluatorul selecționat din fondurile debitoarei.

CITAȚII
l Numitul Gyuri Aladar domiciliat in sat Hoghiz, comuna
Hoghiz, jud. Brasov, este citat a
se prezenta la Judecatoria
Pascani in data de 28.04.2017
orele 08:30 in dosarul nr.
1321/866/2016 avand obiect
divort
l Bălăşoiu Ioana, cu domiciliul în Şimnicu de Sus, str.
Craiovei, nr.193, Dolj, este
chemată pe data de 11.04.2017,
la Judecătoria Craiova, în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova,
tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 66155/09.03.2017. În
temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina,
Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării
următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 24.03.2017, ora
11.00, teren intravilan 4700 mp (din care 500 mp teren livadă și
4200 mp teren fâneață), situat în localitatea Șotrile, pct.
„Mesteceni”, jud. Prahova, preț de pornire 33.428 lei, proprietatea
debitorului Stanciu Gheorghe - Șotrile, jud. Prahova; - în data de
27.03.2017, ora 13.00, remiză metalică „tapițerie sediu” 96 mp,
situat în Câmpina, str. Târgu Mureș, nr. 7, jud. Prahova, preț de
pornire 34.313 lei; remiză metalică „tâmplărie sediu” 273 mp,
situat în Câmpina, str. Târgu Mureș, nr. 7, jud. Prahova, preț de
pornire 97.841 lei; remiză metalică „croitorie sediu” 144 mp,
situat în Câmpina, str. Târgu Mureș, nr. 7, jud. Prahova, preț de
pornire 51.638 lei, proprietatea debitoarei SC Amiva Auto SRL Brebu, jud. Prahova; - în data de 28.03.2017, ora 13.00,
autovehicul special UNIMOG 408/10 U90, an fabricație 1996, preț
de pornire licitație 61.700 lei, proprietatea debitoarei SC Andaur
Construcții SRL - Câmpina, jud. Prahova; - în data de 29.03.2017,
ora 13.00, C1 locuință P+M în suprafață construită de 107,75 mp
și C2 anexă în suprafață construită de 69,04 mp și teren intravilan
aferent 505 mp categoria curți construcții, situate în Brebu, sat
Brebu Megieșesc, str. Coada Lacului nr. 847, jud. Prahova, preț de
pornire 360.150 lei, proprietatea debitoarei SC Andaur Construcții
SRL - Câmpina, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu
includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M.
Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se aﬂă bunurile și pe
site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile
de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011, persoană de
contact dna. Tiﬁgiu Cristina.

dosarul nr. 19670/215/2016
-divorţ.

dictoriu cu reclamanta Harton
Mariana.

l Numitul Feraru Ionuţ domiciliat în satul Hilişeu -Crişan,
comuna Hilişeu -Horia, judeţul
Botoşani, este citat pentru data
de 15.03.2017, la Judecătoria
Dorohoi, în calitate de pârât, în
dosarul nr. 3536/222/2016,
având ca obiect ,,divorţ cu
copii".

l Se citează numita Dumitru
Mariana, cu ultimul domiciliu
în comuna Adunaţii-Copăceni,
sat Varlaam, în calitate de
pârâtă în dosarul
nr.10383/236/2015, af lat pe
rolul Judecătoriei Giurgiu,
având ca obiectiv succesiunea
în contradictoriu cu reclamantul Dumitru Bujor, cu
menţiunea ca pârâta să se
prezinte personal la Judecătoria Giurgiu, pe data de
21.03.2017, în vederea înmânării cererii de chemare în
judecată şi a subscrisurilor din
dosar.

l Doamna Pară Liliana (fosta
Condurache), domiciliata in
Sat Lunca Cetatuii, Comuna
Ciurea, str. Pepinierei, judetul
Iasi, in calitate de parata, este
chemata in judecata in data
de 16 martie 2017, orele
8:30, la Judecatoria Petrosani,
J u d e t u l
H u n e doara, Completul c.v. civil, sala
2 4 , i n c a u z a c i v i l a n r.
9842/278/2015, avand ca obiect
complinire consimtamant, de
catre reclamant Condurache
Constantin.
l Petrică Marian din comuna
Beciu, jud.Teleorman (fostă
com.Plopii Slavitesti, sat Beciu)
este chemat ca pârât de către
reclamanta Petrică Ioana în
dos.1554/313/2016- divorţ- al
Judecătoriei Tg. Cărbuneşti la
data de 30.03.2017, complet 07
min, ora 09.00.
l Numitele Bojin Cristina
Florentina Alexandra si Bojin
Cosmina Madalina, ambele cu
domiciliul in comuna Morunglav , judetul Olt , sunt citate la
Judecatoria Bals pe data de
29.03.2017 ,ora 9,00 , in calitate
de parate in Dosarul nr.
2352/184/2015 in proces cu
reclamantul Radoi Constantin.
l Numitul Harton Petru, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
sat (comuna) Golăieşti, jud.
Iaşi este citat la Judecătoria
Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25, secția civilă,
complet C12M în calitate de
p â r â t î n D o s a r n r.
6924/245/2016, având ca obiect
divorț fără minori, în contra-

l P a r a t u l Ta r a m b o a c a
Constantin, cu ultim domiciliu
cunoscut in Iasi, str.Petru
Schiopu nr.4, bl.G1-B, sc.B,
ap.1 este citat la Judecatoria
Iasi, Sectia civila- str.Anastasie
Panu, nr.25, Iasi, sala 1,
complet C36M, pe data de
03.04.2017, ora 8.30 pentru
divort cu minori, in contradictoriu cu reclamanta Taramboaca Ioana Carmen.

DIVERSE
l Lichidatorul judiciar al SC
Arhitect Royal Construct SRL
anunta deschiderea procedurii
simplificate a falimentului
prevazuta de Legea nr. 85/2014
in dosarul nr. 47043/3/2016
af lat pe rolul Tribunalului
Bucuresti – Sectia a-VII-a
Civila. Termenul limita pentru
depunerea declaratiilor de
creanta 14.04.2017. Termen de
verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar al creantelor la 24.04.2017. Termen de
intocmire si afisare a tabelului
definitiv la 19.05.2017. Sedinta
adunarii generale a creditorilor
la data de 28.04.2017.
l Lichidatorul judiciar al SC
U.B.F.Alex Serv SRL anunta
deschiderea procedurii simplificate a falimentului prevazuta

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 GMD Calor Plus Instal SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire: Autoutilitară furgon marca Dacia, serie
șasiu UU1FSD1K539162713, an fab. 2008, AG-76-GMD. Valoare
[Ron, fără TVA]: 4.852 lei. Prețurile menționate reprezintă 75%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, cu cel
puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a)
oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în
contul IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneﬁciar DGRFP
Ploiești - AJFP Argeș, cod de identiﬁcare ﬁscală 4469213, deschis
la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de identiﬁcare prevăzute la art.
250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin
care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Licitația va avea loc în data de 22-03-2017, ora 11:00:00, la
sediul AJFP 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 AJFP Argeș, mezanin 2, cam.
5, tel. 0248.211511 - 3410.

de Legea nr. 85/2014 in dosarul
nr. 47041/3/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti – Sectia
a-VII-a Civila. Termenul limita
pentru depunerea declaratiilor
de creanta 14.04.2017. Termen
de verificare a creantelor, intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar al creantelor la 25.04.2017. Termen de
intocmire si afisare a tabelului
definitiv la 21.05.2017. Sedinta
adunarii generale a creditorilor
la data de 28.04.2017.
l S.C. OMV Petrom SA Bucuresti, titular al proiectului
„Lucrari de suprafata pentru
forajul
sondelor
H18,H23,H21,H24 Independenta”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
A.P.M. Galaţi cu evaluarea
impactului asupra mediului în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Lucrari de
suprafata pentru forajul
sondelor H18,H23,H21,H24
Independenta”, propus a fi
realizat în extravilan localitatii
Independenta, T15, jud. Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11
Siret, nr. 2, în zilele de luni - joi
între orele 8.30 – 16.00 şi vineri
între orele 08.30 – 13.30
precum şi la următoarea adresă
de internet http://apmgl.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
Publicul interesat poate depune
propuneri în ceea ce priveşte
conţinutul raportului privind
impactul asupra mediului la
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, precum şi la
următoarea adresă de e-mail:
office@apmgl.anpm.ro, în
termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Dl. Nasir Iqbal,
Convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
Societăţii Agromec Balaciu
S.A., persoană juridică română,
cu sediul în sat Balaciu,
comuna Balaciu, strada Calea
Bucureşti nr.2, Corp C14,
parter, Biroul nr. 1, judeţul
Ialomiţa, având nr. de ordine în
Registrul Comerţului
J21/458/2012 şi cod unic de
înregistrare RO 2069440
(„Societatea”), din iniţiativa
Consiliului de Administraţie,
pentru data de 13.04.2017,
orele 10.00, la sediul social al
Societăţii. În cazul în care
Adunarea Generală convocată
nu se va putea ţine la data
primei convocări, din lipsă de
cvorum, o a doua adunare
generală se va putea ţine pe
data de 14.04.2017, ora 10.00,
la sediul social al Societăţii.
Relaţii suplimentare se pot

13

obţine la telefon:
+40728118239. Adunarea
Generală Extraordinară se
convoacă, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea
contractarii, de către Societate,
a unor facilităţi de credit de la
Raiffeisen Bank SA („Banca”),
dupa cum urmeaza: a) O facilitate de credit de avans în cont
curent, în valoare de 620.000,00
RON („Facilitatea 1”), în
vederea finanţării a maxim
40% din valoarea totală a
sumelor care reprezintă restituiri de taxă pe valoare adaugată (TVA), datorate de
Bugetul de Stat Societăţii;
Scadenţa creditului va fi până
la data de 15.04.2018. b) O facilitate de credit pe termen scurt
„credit punte”, în valoare de
505.120,00 RON („Facilitatea
2”), în scopul finanţării a 80%
din valoarea estimată a subvenţiilor aferente Schemei de plată
unică pe suprafata (“SAPS
2016”), pentru anul agricol
2016-2017, ce urmează să fie
încasate de Societate de la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură (“APIA”)
pe baza Cererii de Plată, transmisă de Societate către APIA.
Scadenţa creditului va fi până
la data de 15.09.2017. 2. Aprobare constituirii, de către Societate, în favoarea Băncii, în
vederea garantării facilităţilor
de credit menţionate la art. 1,
literele a) si b) de mai sus, a
următoarelor garanţii: a)
Ipoteca mobiliară de prim rang
de prioritate asupra culturilor
în suprafaţa de 1850 ha şi
asupra recoltelor aferente acestora, astfel cum vor fi identificate în contractul de ipotecă
mobiliară asupra culturilor şi
asupra stocurilor rezultate din
aceste culturi accesoriu
contractului de facilitate. b)
Ipoteca mobiliară asupra
tuturor creanţelor prezente şi
viitoare, inclusiv drepturile
aferente acestora (cum ar fi,
dar fără a se limita la, beneficii,
garanţii, eventuale drepturi de
despăgubire, penalităţi de
întârziere, daune interese, etc.),
provenite din orice contracte
prezente şi viitoare, încheiate şi
care vor fi încheiate între Societate şi terţe persoane juridice,
pre-agreate de către Banca, în
baza cărora Societatea are
dreptul să încaseze sume de
bani astfel cum acestea vor fi
identificate în contractul de
garanţie accesoriu contractelor
de facilitate; c) Ipoteca mobiliară de prim rang de prioritate
asupra stocului de materii
prime achiziţionate de Societate după 30.01.2017, astfel
cum acestea vor fi identificate
în contractul de ipotecă accesoriu contractelor de facilitate;
d) Ipoteca mobiliară de prim
rang de prioritate asupra
creantelor prezente şi viitoare,
reprezentând sumele obţinute
cu titlu de subvenţii ce se vor
încasa de către Societate de la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură („APIA”),
astfel cum se va reglementa în
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ANUNȚURI

contractul de ipotecă accesoriu
contractelor de facilitate; e)
Ipoteca mobiliară asupra
sumelor reprezentând restituiri
de taxa pe valoare adaugată
(TVA) datorate de bugetul de
stat Societăţii, astfel cum se va
reglementa în contractul de
ipotecă accesoriu contractelor
de facilitate; f) Ipoteca mobiliară asupra tuturor creanţelor
prezente şi viitoare, inclusiv
drepturile aferente acestora
(cum ar fi, dar fără a se limita
la, beneficii, garanţii, eventuale
drepturi de despăgubire, penalităţi de întârziere, daune interese, etc.), provenite din orice
contracte prezente şi viitoare,
încheiate între Societate şi
Nutre SA sau asupra încasărilor Societăţii rezultate din
diferenţa dintre pretul forward
stabilit de Nutre SA şi preţul de
vânzare real, astfel cum acestea
vor fi identificate în contractul
de garanţie accesoriu, contractelor de facilitate; g) Ipoteca
mobiliară asupra tuturor
conturilor curente şi/sau colectoare deschise de Societate la
Banca şi asupra creanţelor
Societăţii asupra terţilor ce vor
fi încasate prin conturile
respective, astfel cum acestea
vor fi identificate în contractul
de garanţie accesoriu contractelor de facilitate. 3. Aprobarea
asumării de către Societate a
obligaţiilor să asigure bunurile
aduse în garanţie, împotriva
tuturor riscurilor, la o societate
de asigurări acceptata de către
Bancă şi să reînnoiască la timp
asigurările până la plata integrală a tuturor sumelor datorate în temeiul contractului de
credit având ca obiect facilitatea de credit menţionată la

Art. 1 de mai sus, precum şi să
predea Bancii poliţele de asigurare, în original şi să prezinte
Băncii angajamentul scris al
asiguratorului de a plăţi orice
sume cuvenite cu titlu de
despăgubiri din asigurările
încheiate într-un cont bancar
distinct deschis la Banca pe
numele asiguratului dar la
dispoziţia Băncii. 4. Aprobarea
asumării obligaţiei ca, până la
data la care Societatea va
rambursa în totalitate sumele
datorate Băncii, cu privire la
facilităţile de credit sus-menţionate, Societatea să îşi asume
faţă de Bancă, în cadrul
contractelor de facilitate având
ca obiect facilităţile menţionate
la Art. 1 de mai sus, următoarele obligaţii: a) Să deruleze
prin conturile sale deschise la
Bancă un procent din cifra de
afaceri a Societăţii cel puţin
proporţional cu valoarea finanţării primite de la Bancă, în
totalul sumelor primite de
Societate de la Bancă; b) Să
respecte condiţia de prim refuz,
prin care se angajează ca, la o
eventuală finanţare (indiferent
de tipul, moneda, scopul şi
structura de finanţare), Banca
să aibă un drept de privilegiu
asupra ofertei de finanţare; c)
Să nu contracteze alte credite
de la alte bănci/alte instituţii
financiare fără acordul prealabil al Băncii, care nu poate fi
refuzat în mod nejustificat; d)
Să nu acorde în beneficiul unei
terţe părţi orice fel de garanţii,
credite, sau alte forme de credit
(cu excepţia creditului comercial obişnuit pentru desfăşurarea activităţii) fără acordul
prealabil al Băncii, care nu
poate fi refuzat în mod nejusti-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter
personal 20002. Dosar de executare nr. 1049. Nr.
5651/06.03.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul
2017, luna martie, ziua 28. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua
de 28, luna martie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa,
str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație - ședința I - a, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Symedinc SRL,
CUI 21239265: Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul,
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota
TVA/ neimpozabil/ scutit; Autoturism Renault Symbol, DB-09-ANJ,
Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 6.616 lei, 19 %. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și
până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de
data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b).
dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție, reperezentând 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 străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de
identitate/ pașaport; h). declarația pe propria răspundere a
ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile
de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,
respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după
caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul
nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de
telefon 0245.760.698. Data afișării: 13.03.2017.
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ficat; e) Să nu facă nicio schimbare fără acordul Băncii în
structura acţionariatului care
să afecteze controlul asupra
Societăţii, care nu poate fi
refuzat în mod nejustificat; f)
Să obţină acordul scris al
Băncii, înainte de a repartiza
sau plăti dividende, acord scris
care nu poate fi refuzat în mod
nejustificat; g) Ipoteca mobiliară de prim rang de prioritate
asupra creanţelor prezente şi
viitoare, reprezentând sumele
obţinute cu titlu de subvenţii ce
se vor încasa de către Societate
de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA), astfel cum se va reglementa în contractul de ipotecă
mobiliară, accesoriu contractelor de facilitate; h) Sa subordoneze rambursării faciliăţilor
acordate de Bancă conform
Art. 1 de mai sus, toate creditele prezente şi viitoare acordate Societăţii de către
acţionarii acesteia şi de către
societăţile din grupul din care
face parte Societatea. 5. Aprobarea împuternicirii Mr. Joao
Costa de Castro sau Mrs.
Roxana –Alina Gavrila sau
Mrs. Cristina Manuela Rodrigues Faria De Macedo, să

reprezinte individual Societatea, cu puteri depline, în
vederea negocierii şi a semnării,
în numele şi pe seama Societăţii, în forma şi conţinutul pe
care le consideră adecvate, a
contractului de facilitate având
ca obiect Facilitatea, a eventualelor acte adiţionale/ anexe la
acesta, a contractelor de
garanţie accesorii contractului
de credit şi orice anexe, a
actelor adiţionale/ anexelor
ulterioare la acestea, precum şi
orice alte documente necesare
pentru ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri, chiar dacă
nu au fost expres stipulate,
semnatura oricăreia dintre
persoanele mai sus menţionate
fiind opozabilă Societăţii. 3.
Diverse.

LICITAȚII
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Virom International
SRL desemnat prin incheierea
de sedinta din data de
11.01.2016, pronuntata in
Dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti,

Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a
bunului imobil aflat in proprietatea Virom International SRL,
constand in teren intravilan
(608 mp) amplasat in com.
Pantelimon, Jud. Ilfov in
valoare totala de 123.577 lei
exclusiv TVA. Vanzarea
bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in
data de 20.03.2017 ora 14.00,
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu
se va vinde la termenul de licitatie, se vor organiza inca 4
(patru) licitatii la intervale de
doua saptamani, in zilele de
03.04.2017, 18.04.2017,
02.05.2017 si 15.05.2017, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile
de inscriere la licitatie precum

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11688. Nr. 23337 din
22.02.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, luna martie, ziua 23. În
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23.03.2017, ora 12.00, în localitatea
Dragomirești, sat Geangoiești, strada Principală, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Sigma Uși Metalice SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Dragomirești, sat Geangoiești, strada Principală, județ Dâmbovița, cod de identificare
fiscală 27305503, prima licitație/ licitația I - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturi
reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA (lei)/buc., Cota TVA/ neimpozabil/ scutit * 19%; Mașină de găurit de banc, cu coloană, an
PIF 2012, alimentare 220 V, putere 630 W, masă de găurit rabatabilă, adâncimea max. de găurire 60
mm, greutate 33,5 kg, stare tehnică: în funcție, -, 935 lei, 178 lei; Foarfecă ghilotină Ermaksan, an PIF
2011, prelucrează tabla până la 3 mm, lungimea de tăiere 1360 mm, 35 lovituri/min, greutate 1250
Kg, stare tehnică: în funcție, -, 20320 lei, 3861 lei; Presa Abkant AB 3100X2 hidraulic, an PIF 2011,
grosimea tablei 5,1 mm, lungime de lucru 3100 mm, greutate 7524 kg, adâncimea de prelucrare 250
mm, stare tehnică-în funcție, -, 42768 lei, 8126 lei; Presă Cemilustra (mașină de ștanțat și tuns EKM Ermaksan), an PIF 1990, presă mecanică cu excentric, volantă, poate perfora tabla de 2 mm, 155
curse/min, masa de lucru 450 - 1600 mm și 310 - 900 mm, stare tehnică: în funcție, -, 5319 lei, 1011
lei; Cabină de vopsit, an PIF 2012, cabină manuală de vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, dim. 6 x
4 x 2,5 m, stare tehnică: în funcție, -, 17160 lei, 3260 lei; Mașină de frezat panouri MDF Netmak, an
PIF 2010, dispozitiv de gravat, dim. masă 700 x 520 mm, folosește la gravat și frezat mecanic, stare
tehnică: în funcție, -, 19734 lei, 3749 lei; Mașină de gravat MDF, an PIF 2009, prevăzută cu pantograf,
putere motor 2,2 kW, stare tehnică: în funcție, -, 16618 lei, 3157 lei; Autoturism Peugeot 206, an PIF
2005, serie șasiu VF32AKFWF44846905, greutate proprie 995 kg, sarcină utilă 455 kg, nr. locuri 5,
dim. 3822 x 1673 x 1435 mm, cilindree 1360 cmc, putere 55kW/ 5500 rot/min, benzină, vit. max. 170
km/h, culoare alb, nr. de înmatriculare DB51USI, stare tehnică: în funcție, -, 7912 lei, 1503 lei;
Autoutilitară Renault Trafic, an PIF 1998, serie șasiu VF1F8ALA519399247, greutate proprie 1445 kg,
sarcină utilă 925 kg, nr. locuri 3, dim. 4500 x 1905 x 2052 mm, cilindree 1870 cmc, putere 44 kw,
motorină, vit. max. 118 km/h, culoare roșu, nr. înmatriculare DB56USI, stare tehnică: în funcție, -,
8941 lei, 1699 lei; Autoutilitară Iveco Daily, an PIF 1996, serie șasiu ZCFC3561005128491, greutate
proprie 2330 kg, sarcină utilă 1650 kg, nr. locuri 3, dim. 6000 x 2000 x 2680 mm, cilindree 2499 cmc,
putere 60kW, motorină, vit. max. 110 km/h, culoare alb, nr. înmatriculare DB21USI, fără ITP, stare
tehnică: în conservare, -, 10530 lei, 2001 lei; Total: 150237 lei, 28545 lei. *) Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de titlul VII din
Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele
documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c).împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h).
declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: plata taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria
Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera
307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: Bîrlog Elena. Data afișări:
13.03.2017.

si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se
pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui
caiet de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81.
l Debitorul SC Zadumit Com
Prod SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL, scoate
la vânzare: 1.Stoc de marfă, în
valoare de 27.097,50Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitațiilor pentru stocul de
marfă aparținând SC Zadumit
Com Prod SRL reprezintă 50%
din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO72BITR003010064199RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, până la orele
14.00 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeaşi
dată a Regulamentului de licitație pentru stocul de marfă, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru stocul de marfă, prima
şedință de licitație a fost stabilită în data de 22.03.2017, ora
11.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată,
următoarele şedințe de licitații
vor fi în data de 29.03.2017;
05.04.2017; 12.04.2017;
19.04.2017, ora 11.00. Toate
şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploieşti, Str. Elena Doamna
nr.44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare şi vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat şi pe site www.
dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Bemati Cons
S.R.L. societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL, scoate
la vânzare: 1.Imobil situat în
Buşteni, str. Pescăriei nr.2E,
județul Prahova, compus din
teren având suprafața de
4112mp şi construcție edificată
pe acesta “C1-Clădire Tehnico-administrativă” cu o suprafață construită la sol de 69mp
şi desfăşurată 138mp. Prețul de
pornire al licitației este
de 84.750Euro. Prețul caietului
de sarcini pentru imobilul aflat
în proprietatea SC Bemati
Cons SRL este de 1500 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitației pentru imobilul
arătat reprezintă 50% din
valoarea exprimată în Raportul
de Evaluare exclusiv TVA.
Participarea la licitație este
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condiționată de: -consemnarea
în contul nr. RO33BREL
00020006340 70100 deschis la
Libra Internet Bank, Sucursala
Ploiești până cel târziu cu 2 zile
înainte de ședința de licitație
ora 16.00, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de Sarcini
pentru proprietatea imobiliară,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară, prima ședință de licitație
a fost fixată în data de
23.03.2017 ora 14.00, iar dacă
aceasta nu se adjudecă la
această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data,
06.04.2017; 20.04.2017;
04.05.2017; 18.05.2017;
01.06.2017 ora 14.00. Toate
ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A,
Jud. 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 Anunţ de participare la licitaţia deschisă pentru concesiune de bunuri. Primăria
Comunei Negrilești, judeţul
Vrancea, cod fiscal 15534708,
sediul comuna: Negrilești, sat
Negrilești, judeţul Vrancea,
organizează în data de 06
Aprilie 2017, ora 12:00, la
sediul primăriei, licitaţie
publică pentru terenul în
suprafaţa de 1273 mp, categoria de folosinţă, curţi
construcţii, din domeniul privat
al comunei, situat în intravilanul satului Negrilești, Tarlaua
53 Parcela 1771, înscris în CF
50250. (Precizăm faptul că
terenul este ocupat de o
construcţie în suprafaţa de 491
mp la sol înscrisă în CF 50250,
aflată în proprietatea Obșei
Negrilești, însă această
construcţie NU face obiectul
licitaţiei). Informaţii privind
documentaţia de atribuire:
-Documentaţia de atribuire se
va obţine de la compartimentul
achiziţii publice din cadrul
Primăriei Negrilești, judeţul
Vrancea, după achitarea sumei
de 100,00 lei, la casieria primăriei. -Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28 Martie
2017, ora 12:00. Ofertele se vor
depune (într-un singur exemplar la compartimentul achiziții
publice) și, în conformitate cu
prevederile OUG nr.54/2006,
ale H.G. nr. 168/2007. Ofertanţii trebuie să achite la casieria primăriei până în data de 3
Aprilie 2017, ora 16:00, taxa de
participare în cuantum de
200,00 lei și garanţia de participare al cărei cuantum este de
10% din valoarea totală a redevenţei pentru primul an de
concesionare. Soluţionarea litigiilor: Tribunalul Vrancea,
Secţia contencios administrativ

și fiscal. Relaţii suplimentare:
tel/fax 0237267028;
0237267290.
l Primăria Municipiului Olteniţa cu sediul în municipiul
Olteniţa, B-dul Republicii
nr.40, Judeţul Călărași, tel/fax:
0242.515.169; 0242.515.087
-anunță organizarea licitației
publice cu strigare pentru
vânzarea unui teren aparținând
domeniului privat al municipiului Oltenița, situat în intravilanul municipiului Oltenița,
b-dul 1 Decembrie nr.37A, în
suprafață de 1.279mp. Licitația
este organizată în conformitate
cu prevederile Regulamentulului privind organizarea și
desfășurarea licitaţiilor publice
pentru concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat/
închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al
municipiului Oltenița, cu modificările ulterioare, cât și în
conformitate cu prevederile
Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările
ulterioare. Data, ora și locul de
desfășurare a licitației:
21.04.2017, ora 11.00 la sediul
Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr.40.
Prețul minim de începere al
licitației este egal cu echivalentul în lei la data efectuării
plății a 14,85 euro/mp (curs
B.N.R.), cu salt de supralicitare
de 10% inclus; La prețul adjudecat se va adauga TVA. Pasul
de creștere al licitației este de
10%. Oferanții pot depune
documentațiile necesare participării la licitație, până la data
și ora limită de: 19.04.2017, ora
12.00, la registratura Primăriei
municipiului Oltenița, într-un
singur exemplar original.
Documentele licitației se vor
pune la dispoziție începând cu
data de 07.03.2017 la sediul
Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr.40, etaj
2, camera 22. Prețul de achiziție al caietului de sarcini este
de 20 lei și se va achita la casieria Primăriei municipiului
Oltenița. Ofertanții sunt obligați să depună până la
termenul limită de primire a
documentațiilor necesare
participării la licitație, dovada
achitării garanției de participare, a contravalorii caietului
de sarcini și a taxei de participare la licitație. Anunțul
privind organizarea licitației
publice cu strigare pentru
vânzarea terenului de mai sus,
va fi afișat la panoul de afișaj al
primăriei începând cu data de
07.03.2017. Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia
de atribuire pot fi depuse la
sediul Primăriei municipiului
Olteniţa, Birou Registratură,
sau pot fi transmise prin fax la
nr. 0242.515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.
com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită
pentru depunerea documentațiilor necesare participării la

licitație. Durata în care ofertanții rămân angajați prin
termenii ofertelor lor: până la
încheierea contractului.
<LLNK 12004 554 10 201 0
47Data transmiterii spre publicare a anunțului: 10.03.2017.
Primar Ţone Petre, Întocmit
Zavalaș Liviu.
l Primăria Municipiului Olteniţa cu sediul în municipiul
Olteniţa, B-dul Republicii
nr.40, Judeţul Călărași, tel/fax:
0242.515.169; 0242.515.087
-anunță organizarea licitației
publice cu strigare pentru
vânzarea unui teren aparținând
domeniului privat al municipiului Oltenița, situat în intravilanul municipiului Oltenița,
str. Dr. L. Popescu nr.2, lot nr.1,
în suprafață de 1.000mp. Licitația este organizată în conformitate cu prevederile
Regulamentulului privind
organizarea și desfășurarea
licitaţiilor publice pentru
concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând
domeniului privat/închirierea
bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului
Oltenița, cu modificările ulterioare, cât și în conformitate cu
prevederile Legii nr.215/2001
privind administrația publică
locală, cu modificările și
completările ulterioare. Data,
ora și locul de desfășurare a
licitației: 21.04.2017, ora 11.30
la sediul Primăriei municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr.40. Prețul minim de
începere al licitației este egal cu
echivalentul în lei la data efectuării plății a 14,85 euro/mp
(curs B.N.R.), cu salt de
supralicitare de 10% inclus; La
prețul adjudecat se va adăuga
TVA. Pasul de creștere al licitației este de 10%. Oferanții pot
depune documentațiile necesare participării la licitație,
până la data și ora limită de:
19.04.2017, ora 12.00, la registratura Primăriei municipiului
Oltenița, într-un singur exemplar original. Documentele
licitației se vor pune la dispoziție începând cu data de
07.03.2017 la sediul Primăriei
municipiului Oltenița, b-dul
Republicii nr.40, etaj 2, camera
22. Prețul de achiziție al caietului de sarcini este de 20 lei și
se va achita la casieria Primăriei municipiului Oltenița.
Ofertanții sunt obligați să
depună până la termenul limită
de primire a documentațiilor
necesare participării la licitație, dovada achitării garanției
de participare, a contravalorii
caietului de sarcini și a taxei de
participare la licitație. Anunțul
privind organizarea licitației
publice cu strigare pentru
vânzarea terenului de mai sus,
va fi afișat la panoul de afișaj al
primăriei începând cu data de
07.03.2017. Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia
de atribuire pot fi depuse la
sediul Primăriei municipiului
Olteniţa, Birou Registratură,
sau pot fi transmise prin fax la

nr. 0242.515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.
com cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data limită
pentru depunerea documentațiilor necesare participării la
licitație. Durata în care ofertanții rămân angajați prin
termenii ofertelor lor: până la
încheierea contractului. Data
transmiterii spre publicare a
anunțului: 13.03.2017. Primar
Ţone Petre, Întocmit Zavalaș
Liviu.
l În temeiul art.250 alin.(1)
din Legea nr.207/2003 privind
Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 23 luna Martie,
anul 2017, ora 10.00, în localit a t e a L e t e a Ve c h e , s t r.
Al.I.Cuza, nr. 220, Com.Letea
Veche, Jud. Bacău, se vor vinde
prin licitaţie, în temeiul titlului
executoriu nr.6046/23.06.2014,
următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Societatea Agricolă Speranţa,i cu
ultimul domiciliu fiscal în localitatea Letea Veche, Com.
Letea Veche, cod de identificare fiscală 282110: 1.Clădire
depozitat furaje (Fânărie)
având suprafaţa construită de
853mp, intabulat cu nr. Cadastral 60334-C2. Imobilul este
realizat din stâlpi prefabricaţi
din beton armat, acoperișul
fiind din ferme metalice acoperite cu plăci de azbociment,
parţial deteriorat. Preţul de
pornire a licitaţiei va fi de
97.200Lei (exclusiv TVA), 2.
Siloz descoperit având suprafaţă construită de 1.347mp,
pardoseală din beton și împrejmuit cu plăci din beton armat,
având numărul cadastral
60334-C3. Preţul de pornire a
licitaţiei va fi de 55.000Lei
(exclusiv TVA); 3.Magazie
depozit pentru pregătire furaje
(fostă moară) având suprafaţă
construită de 565mp, cu nr.
cadastral 60334-C1. Preţul de
pornire a licitaţiei va fi de
99.000Lei (exclusiv TVA). 4.
Magazie și copertină cu o
structură din stâlpi armaţi
prefabricaţi, fundaţii din beton
și închideri perimetrale din
cărămidă (partea închisă)stâlpi de fier încastraţi în cuzineţi de beton cu acoperiș din
ferme metalice și plăci de
azbociment. Pardoseala este
din beton.Imobilul are suprafaţa construită de 694mp și
este întabulată cu nr. cadastral
61208-C1. Există racorduri la
utilităţi (energie electrică,
hidranţi, șanţuri de scurgere,
paratrăznet). Preţul de pornire
a licitaţiei va fi de 160.000Lei
(exclusiv TVA); 5.Grajd stabulaţie nr.2 având suprafaţa
construită de 694mp și este
înscris în carteaa funciară cu
nr. 61208-C2. Imobilul are
structura din stâlpi armaţi
prefabricaţi, fundaţii din
beton, închideri perimetrale
din cărămidă cu pardoseală
din beton. Acoperișul este
realizat din ferme metalice și

plăci deazbociment. Există
racordări la utilităţi sau instalaţii utilitare. Preţul de pornire
a licitaţiei este de 113.468Lei
(exclusiv TVA). La preţul de
adjudecare se va aplica TVA-ul
aferent. Cota de taxă pe
v a l o a r e
a d ă u gată pentru vânzarea bunurilor
mobile este 19%. La licitaţie se
vor prezenta oferte de cumpărare scrise cu preţul pornind de
l a
v a l o a r e a
minimă arătată mai sus,
redusă cu 25%. Bunurile susmenţionate sunt grevate
de următoarele sarcini: ProcesVerbal de Sechestru nr.3972/11.
04.2016,7215/29.07.2014 emise
de Comuna Letea Veche, Act
administrativ- adresa
nr.2992/20.03.2012 a Judecătoriei Bacău, -Somaţia
nr.481/2011 emisă de BEJ
Chiticeanu Florin pentru suma
de 3884,90Lei (pentru imobilul
intabulat sub nr. 60334- C1,
C2,C3, 61208-C1, C2. Invităm
pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiinţeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Preţul
de pornire a licitaţiei va fi de
308.400Lei (exclusiv TVA),
respectiv preţul redus cu 25%
în temeiul prevederilor art.205
al.11 din Legea nr. 207/2015
privind codul de procedură
fiscală. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor susmenţionate sunt invitaţi să se
prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare,
respectiv 23.03.2017, cu următoarele documente și anume:
oferta financiară de cumpărare; dovada taxei de participare reprezentand 10%
din preţul de pornire la licitaţie; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii
fiscale restante faţă de
acestea; prezentarea sintetică a
ofertantului, care va cuprinde:
datele de identificare și datele
de contact, inclusiv un număr
de fax și o adresă de e-mail pe
care pot fi făcute comunicările;
împuternicirea persoanei care
îl reprezintă pe ofertant;
pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru
persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus
în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate;
pentru persoanele fizice
străine, copie de pe pașaport,
urmând să se prezinte la data
și orele stabilite pentru ședinţa
de deschidere a ofertelor și
pentru vânzare la locul fixat în
acest scop. Garanţia de participare la licitaţie se va depune în
contul RO91TREZ0615006
XXX00 7442 deschis de UAT
Comuna Letea Veche la Trezoreria Bacău. Documentatia va
fi depusa în plic sigilat, toate
paginile fiind numerotate,
semnate și/sau ștampilate, după caz. Pe plic se
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vor înscrie obligatoriu numele/
denumirea și adresa/sediul
social ale ofertantului. Şedinţa
de deschidere a ofertelor se va
ţine la data de 23.03.2017, ora
10.00, la sediul Primăriei
L e t e a Ve c h e , s t r.
Al.I.Cuza, nr.220, judeţul
Bacău. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la
sediul nostru, camera 6 sau la
telefon nr. 0234/213.474, interior 413. IMOBILELE SUNT
APLSATE PE TERENUL
P R O P R I E TAT E A S . C .
CUSBAC S.A.

PIERDERI
l Pierdut act de concesiune nr.
2029/1.09.1995, Parohia
„Vintila Vodă”, Ciungu Nicolae
și Victoria.
l C.I.I. Tudor Catalin George,
in calitate de lichidator judiciar
a debitoarei SC Cicea Fan SNC
cu sediul in Municipiul
Craiova, Str. Fochistului Nr. 22,
Judetul Dolj, J16/1211/1995,
CUI 7778744, declara certificatul de inmatriculare si
statutul/anexele pierdute/nule.
l C.I.I. Tudor Catalin George,
in calitate de lichidator judiciar
a debitoarei SC Fanseb SNC cu
sediul in Municipiul Craiova,
Sat Izvorul Rece Nr. 25,
Judetul Dolj, J16/680/2008,
CUI 23626675, declara certificatul de inmatriculare si
statutul/anexele pierdute/nule.
l Pierdut certificat de înregistrare fiscală seria B, nr.2293116,
eliberat de ONRC Dolj la data
de 03.11.2010. Se declară nul.
l Pierdut card de identitate
pentru avocat nr.4000-618-012945 emis de Baroul Dolj pentru
avocat Simion Alexandru. Se
declară nul.
l Scati Textil SRL, CUI:
RO30019730, declara pierdute
si nule: Facturier SCAT de la
2459-2500; Chitantier SCAT
de la 856-900 si stampila societatii.
l C.I.I. Tudor Catalin George,
in calitate de lichidator judiciar
a debitoarei SC Auto Antony
Impex SRL cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Liviu
Rebreanu Nr. 32A, Bl. PM70,
Sc. 2, Ap. 82, Sector 3,
J40/6172/2007, CUI 21449542,
declara certificatul de inmatriculare si statutul/anexele pierdute/nule.
l Iulius Real Estate S.R.L., cu
sediul social in:Municipiul Iasi,
str. Palas nr. 7A, cladirea. A1,
et. 2, biroul A.b-24, Judetul
Iasi, inregistrata la Registrul
C o m e r t u l u i s u b n r.
J22/3381/2007, avand C.U.I.
22844795, declaram pierdute
certificatele constatatoare eliberate de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Iasi in baza declaratiei nr.
62656 din 10.10.2016.

