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OFERTE SERVICIU
l Casa De Asigurari de Sanatate 
Ialomita, cu sediul in Slobozia, str. 
Matei Basarab, nr.175, organizeaza 
concurs in data de  15.06.2016– 
proba scrisa s i  in data de 
17.06.2016-interviul, pentru 
ocuparea   postului  vacant de: 1. 
Referent, grad profesional superior 
– Compartiment Evaluare – 
Contractare.  Studii  medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat. 
Vechime in specialitate studiilor – 
minimum – 9 ani. Cunoştinţe 
operare PC:  Cunostinte operare 
ERP /SIUI. Relatii suplimentare se 
pot obtine la telefon 0243 / 231665, 
sau la sediul CAS Ialomita  din 
Municipiul Slobozia, Str. Matei 
Basarab nr.175.

l Primăria comunei Sânzieni, cu 
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Consilier gradul I -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.06.2016, 
ora 10.00; -Interviul în data de 
10.06.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare; 
vechime în specialitate minim 5 
ani; -cunoştințe operare calculator; 
-îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare funcţiei contrac-
tuale pentru care candidează, ates-
tată pe bază de examen medical de 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de: 26.05.2016, ora 
14.00, la sediul Primăriei comunei 
Sânzieni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei comunei Sânzieni, 
persoană de contact: Bandi 
Levente, telefon: 0730.584.174, fax: 
0267.366.019, E-mail: blevi@
consloc.ro. 

l Institutul Național de Boli Infec-
țioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
funcției contractuale temporar 

vacante, de: -asistent medical debu-
tant (PL), specialitatea generalist, 
Secţia Clinică I Boli Infecțioase 
Adulți, durată determinată; Număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea psiholo-
gică în data de 30 mai 2016 -ora 
10.00 -la sediul institutului; -Proba 
scrisă în data de 01 iunie 2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 06 
iunie 2016, ora 10.00; -Termenul de 
depunere al dosarelor: -20.05.2016. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau -diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; 
-concurs pentru ocuparea postului; 
-nu este necesară vechimea. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Institutului Național 
de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
persoană de contact: ref.Stroe 
Mihaela, telefon: 021.201.09.80 
-interior 3055. E-mail: anca.stroe@
mateibals.ro.

l Institutul Național de Boli Infec-
țioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
funcției contractuale temporar 
vacante, de: -asistent medical prin-
cipal (PL), specialitatea generalist, 
Secţia Clinică VI -Boli Infecțioase 
Adulți, durată determinată; Număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea psiholo-
gică în data de 30 mai 2016 -ora 
10.00 -la sediul institutului; -Proba 
scrisă în data de 01 iunie 2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 06 
iunie 2016, ora 10.00; -Termenul de 
depunere al dosarelor: -20.05.2016. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare conform 

Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absol-
venților liceelor sanitare, promoțiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare; -5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-examen pentru obținerea gradului 
de principal; -concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul: Insti-
tutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de 
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon: 
021.201.09.80 -interior 3055. 
E-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante, de: şofer autosanitară II, 
Compartiment Transport Auto, 
durată determinată. -Număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testarea psiholo-
gică în data de 30 mai 2016 -ora 
10.00 -la sediul institutului; -Proba 
scrisă în data de 01 iunie 2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 06 
iunie 2016, ora 10.00; -Termenul de 
depunere al dosarelor: -20.05.2016. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 
bacalaureat; -permis de conducere 
pentru şofer profesionist valabil 
pentru categoriile B şi C; -concurs 
pentru ocuparea postului; -3 ani 
vechime ca şofer (conducător auto) 
profesionist. 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 Insti-
tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii supli-
mentare la sediul: Institutul Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balş”, persoană de contact: 
ref.Neagu Angelica Alina, telefon: 
021.201.09.80 -interior 3055. E-mail: 
anca.stroe@mateibals.ro.

l Primăria comunei Brezoaele, cu 
sediul în localitatea Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr.24, judeţul Dâmbo-
vița, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
temporar vacante de Îngrijitor, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 
30.05.2016, ora 10.00; -Interviul în 
data de 01.06.2016, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Studii gene-
rale; -Vechimea în muncă nu este 
necesară; -Examen medicina 
muncii pentru angajare; -Certificat 
cazier judiciar fără mențiuni. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 20.05.2016, ora 16.00, la sediul 
Primăriei comunei Brezoaele. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei comunei 
Brezoaele, persoană de contact: 
Ghita Adriana Luminiţa, tel.: 
0245.715.601 şi e-mail: primaria_
brezoaele@yahoo.com, precum şi 
pe siteul: www.primariabrezoaele.
ro. 

l În conformitate cu prevederile 
art.39 alin.1 din HG nr.611/2008, 
pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu completă-
rile şi modificările ulterioare, 
Primăria comunei Nojorid organi-
zează la sediul din localitatea 
Nojorid, jud.Bihor, concurs de 
recrutare în funcție publică vacantă 
de, inspector -grd.profesional -prin-
cipal -Clasa I-, în cadrul Biroului 
financiar -contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Nojorid, studii supe-
rioare de lungă durată, ramura 
ştiințe economice, absolvite cu 
diplomă de licență, 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor, cunoştințe 
şi abilități de operare pe calculator 
-pachetul „Microsoft-Office” -nivel 
mediu. Proba scrisă va avea loc în 
data de 13.06.2016, ora 10.00; 
Proba de interviu va avea loc în 
data de 16.06.2016, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
vor depune la sediul Primăriei com.
Nojorid în termen de 20 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a şi vor conține docu-
m e n t e l e  p r e v ă z u t e  d e 
H.G.nr.611/2008. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primă-
rie i  comunei  Nojorid,  te l . : 
0259.393.194, 0259.393.190 şi 
e-mail: primaria.nojorid@cjbihor.ro

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Ialomiţa organizează concurs în 
data de 06 iunie 2016 pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante pe perioadă 
determinată din cadrul DSVSA 
Ialomiţa: 1.Posturi vacante în baza 
O r d i n u l u i  P r e ş e d i n t e l u i 
A.N.S.V.S.A.nr.64/2007; -Medic 
veterinar I -1 post; -Medic veterinar 
II -1 post; -Medic veterinar debu-
tant -2 posturi.  Poate parti-
cipa la concursul pentru ocuparea 
unui post vacant persoana care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 
a)Condiţii generale: prevăzute la 
art.3 din Hotărârea 286/2011; b)
Condiţiile specifice care trebuie să 
fie întrunite de participanţii la 
concursul pentru ocuparea postului 
de medic veterinar I, sunt următoa-
rele: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medicină 
veterinară; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minimum 9 ani. c)Condi-

ţiile specifice care trebuie să fie 
întrunite de participanţii la 
concursul pentru ocuparea postului 
de medic veterinar II, sunt urmă-
toarele: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină veterinară; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minimum 5 ani. 
d)Condiţiile specifice care trebuie 
să fie întrunite de participanţii la 
concursul pentru ocuparea postului 
de medic veterinar debutant, sunt 
următoarele: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină veterinară; -vechimea nu 
este necesară. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -dată limită pentru depu-
nerea dosarelor: în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicarii 
în M.O.; -06 iunie 2016, ora 10.00: 
proba scrisă; -08 iunie 2016, ora 
10.00: interviu. Dosarul de concurs 
va conţine documentele specificate 
la art.6 din Hotărârea 286/2011: 
Notă: -Detalii privind bibliografia 
de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. -Dosarele 
de depun la sediul Direcţiei Sani-
tare Veterinare şi pentru Siguranţă 
Alimentelor, din str.Lacului, nr.12, 
Slobozia, jud.Ialomiţa. -Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  n r. t e l . : 
0243.232.069, int.217.                                

l În conformitate cu prevederile 
art.43 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Ministerul Fondu-
rilor Europene, cu sediul în Bd. Ion 
Mihalache nr. 15-17, sector 1, orga-
nizează în data de 26.05.2016, ora 
10,00 concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcții 
publice temporar vacantă: Consi-
lier, clasa I, grad profesional prin-
cipal– Serviciul Coordonarea şi 
Monitorizarea Capacității Admi-
nistrative, Direcţia Gestionare 
Program, Evaluare şi Aprobare 
Proiecte, Direcţia Generală 
Programe de Infrastructură Mare. 
Condiţii necesare ocupării postului: 
studii universitare de licenţă abosl-
vite cu diplomă/ studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Condițiile de partici-
pare şi de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte informații 
necesare sunt afişate la sediul insti-
tuției şi pe site-ul www.fonduri-ue.
ro. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, la sediul 
ministerului.

l Aeroclubul României cu sediul 
în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu 
nr. 54 sector 1,  organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante în data de 06.06.2016, ora 
10.00  proba scrisă, respectiv în 
data de 10.06.2016, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la  
sediul Aeroclubului României până 
la data de 31.05.2016, ora 13.00. 
Relaţii suplimentare se obţin la 
telefon 0372.705.952 –persoana de 
contact Călin Cristiana. Candidaţii 
trebuie să îndeplinescă condiţiile 
specifice pentru postul scos la 
concurs astfel: -Şef Serviciu Mana-
gementul Calităţii şi Mediu– 1 post: 
studii superioare- Facultatea de 
inginerie aerospaţială; licenţă 
personal tehnic aeronautic; Certi-
ficat EASA PART M; Certificat 

auditor intern pentru sisteme de 
managementul calităţii; Nu se soli-
cită vechime. -Economist grd.I 
-Serviciul Financiar– 1 post: studii 
superioare economice; vechime în 
specialitate 3,5 ani; experienţă în 
activitate financiar-contabilă buge-
tară.

l Direcţia audit intern a Ministe-
rului Apărării naţionale organi-
zează, conform H.G. 286/2011 şi 
Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M. 68/2015, concurs 
pentru ocuparea postului civil 
contractual de auditor gr. I la Secţia 
audit intern teritorială nr. 7 Buzău. 
La probele de concurs (scrisă şi 
interviu) pot participa numai 
candidaţii care au fost avizaţi favo-
rabil la interviul de avizare, 
susţinut conform pct. 2.3.4.1. din 
Normele generale privind exerci-
tarea activităţii de audit public 
intern, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1086/2013. Detalii 
privind postul scos la concurs, 
desfăşurarea interviului de avizare 
şi a probelor de concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, cu licenţă, în 
domeniul economic, specializarea 
contabilitate; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 4 ani; -locul 
de desfăşurare a interviului de 
avizare şi a probelor de concurs: 
sediul Secţiei audit intern terito-
riale nr. 7 Buzău, situat în B-dul 
Mareşal Alexandru Averescu nr. 
1-2, municipiul Buzău, judeţul 
Buzău; -data şi ora desfăşurării 
interviului de avizare: 02.06.2016, 
începând cu ora 10.00; -data şi ora 
desfăşurării probelor de concurs: 
06.06.2016, începând cu ora 10.00 
(proba scrisă) şi 13.06.2016, înce-
pând cu ora 10.00 (interviul); -locul 
şi data limită de depunere a dosa-
relor de concurs:  sediul Secţiei 
audit intern teritoriale nr. 7 Buzău, 
până la data de 27.05.2016 ora 
16.00. Detaliile privind documen-
tele solicitate, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul desfăşurării 
interviului de avizare şi probelor 
concursului, precum şi tematica şi 
bibliografia sunt afişate la sediul 
Direcţiei audit intern (str. Dr. 
Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti) 
şi sediul Secţiei audit intern terito-
riale nr. 7 Buzău, precum şi pe 
pagina de Internet a Direcţiei audit 
intern dai.mapn.ro/pages/view/102 
şi pe portalul posturi.gov.ro. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute 
la tel. 0238.724.591, în zilele lucră-
toare, între orele 08.00-16.00.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor cu 
sediul în Satu Mare str. Lăcrămi-
oarei nr. 37 CF. 4481136. Organi-
zează concurs, conform Legii nr. 
188/1999 şi HG.611/2008, după 
cum urmează;  - o funcţie publică 
de execuţie vacantă de consilier 
clasa I grad superior – 1 post de 
medic veterinar in cadrul Compar-
timentului Poliţia Sanitară Veteri-
nară a Animalelor.  - o funcţie 
publică de execuţie vacantă de 
consilier clasa I grad asistent – 1 
post de medic veterinar in cadrul 
Serviciului Control Oficial Sigu-
ranţa Alimentelor; - o funcţie 
publică de execuţie vacantă de 
consilier clasa I grad superior – 1 
post de medic veterinar in cadrul 
Circumscripției Sanitare Veterinare 
si pentru Siguranţa Alimentelor 
Satu-Mare; - o funcţie publică de 
execuţie vacantă de consilier clasa I 
grad superior – 1 post de inginer 
sistem, calculatoare, in cadrul 
Serviciului Economic Adminis-
trativ. - Data, ora şi locul desfăşu-
rării concursului; 28.06.2016 – ora 
10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare– 
proba scrisă. - Condiţii de partici-

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 Sara Real Construct SRL 
(Licitația III-a). 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 27, luna 
05, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se 
vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Sara 
Real Construct SRL, cu domiciliul fiscal în sat Trestieni, com. Ulmi, județul Giurgiu, cod de identificare 
fiscală RO 16812348. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației, (exclusiv TVA): Teren extravilan în suprafață de 7.000 mp, 15.500 lei; Teren extravilan în 
suprafață de 16.300 mp, 36.000 lei; Teren extravilan în suprafață de 11.700 mp, 26.000 lei; Teren 
extravilan în suprafață de 4.800 mp, 9.500 lei. Total: 87.000 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de 
sarcini. Conform art. 141, alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și 
completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei 
părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a 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 de pe 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 de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație 
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 
207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea nr. 207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de 
contact: Marian Vlad.



www.jurnalul.ro 13
pare la concurs; - pentru funcţiile 
publice vacante de consilier clasa I 
grad superior - minim 9 ani 
vechime in specialitatea funcţiei.  - 
pentru funcţia publică vacantă de 
consilier clasa I grad asistent - 
minim 1 an vechime in speciali-
tatea funcţiei. - pentru funcţia 
publică vacantă de consilier clasa I 
grad superior din cadrul Serviciului 
Economic Administrativ - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalent, 
în domeniul ingineria sistemelor, 
calculatoarelor si tehnologia infor-
maţiei - minim 9 ani vechime in 
specialitatea funcției.  - Criterii 
suplimentare pentru încadrare:- 
operare P.C. - pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante, dosarele de concurs se 
depun în termen 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a,  
la sediul DSVSA  Satu-Mare. - 
Informaţii suplimentare privind 
dosarele si bibliografia – telefon 
0261715956. Director Executiv. Dr. 
Nicolae Dumuţa.

l Municipiul Sighișoara, județul 
Mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții publice de execuţie 
vacante din cadrul Direcției Relații 
publice și comunicare: 1. Consilier, 
clasa I, grad profesional debutant 
în cadrul Compartimentului 
Cultură, sport, învățământ: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: Științe administrative 
(Administrație publică)/Istorie/
Studii  culturale /Geografie 
(Geografia turismului); - cunoștințe 
de oprerare PC – nivel mediu și 
cunoștințe de limba engleză sau 
germană - nivel avansat. 2. Consi-
lier, clasa I, grad profesional asis-
tent în cadrul Compartimentului 
Relația cu presa și societatea civilă: 
- studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul: Științe ale 
comunicării (Jurnalism, Comuni-
care și relații publice)/Științe admi-
nistrative (Administrație publică)/
Filologie; - vechime: 1 an în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; - cunoștințe de 
oprerare PC – nivel mediu și cunoș-
tințe de limba engleză sau germană 
- nivel avansat. 3. Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Relații cu 
publicul - CIC, Petiții, Audiențe, 
Informații publice: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: Științe administrative 
(Administrație publică)/Științe 
juridice/Științe ale comunicării 
(Comunicare și relații publice); - 
vechime: 1 an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; - cunoștințe de opre-
rare PC – nivel mediu și cunoștințe 
de limba engleză sau germană - 
nivel mediu. Concursul se organi-
zează la sediul Municipiului 
Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, 
județ Mureș, astfel: - proba supli-
mentară: 14.06.2016, ora 9,00; - 
proba scrisă: 14.06.2016, ora 11,00; 
- interviul: 16.06.2016, ora 14,00. 
Data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei–partea a III-a. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 

cuprindă în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată și 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H . G .  n r. 
1173/2008. Bibliografia se afișează 
la sediul Municipiului Sighișoara și 
pe site-ul Municipiului Sighișoara 
www.sighisoara.org.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Municipiului Sighișoara sau la 
telefon: 0265-771280.

l Primarul Comunei Bolin-
tin-Deal, Judetul Giurgiu  oreagni-
zeza in data de 13 iunie 2016 
concursul  in vederea intrarii in 
corpul functionarilor  publicipentru  
trei functii publice vacante: - 
Inspector , Clasa I, Grad profesi-
o n a l  –  d e b u t a n t ,   s t u d i i  
universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare 
de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta, 
functie de executie; - Inspector, 
Clasa I, Grad profesional – debu-
tant, studii  universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau 
echivalenta , functie de executie; - 
Referent Clasa III, Grad profesi-
onal – debutant-  studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diploma de bacalaureat; 
Probele concursului sunt  urmatoa-
rele: - Proba scrisa care va avea loc 
in data de 13.06.2016  , orele 9,00 la 
sediul Primariei Comunei Bolin-
tin-Deal; - Interviul va avea loc in 
ziua de  17.06.2016 , incepand cu 
orele 9,00; Dosarele profesionale se 
vor depune la Compartimentul – 
Secretariat- resurse Umane in 
termen de 20 de zile de la data 
publicarii anuntului. Conditiile de 
participare si conditiile de desfasu-
rare a concursului , bibliografia , 
tematica si alte date necesare 
desfasurarii concursului se afiseaza 
la sediul Primariei Comunei Bolin-
tin-Deal, aflat in Comuna Bolin-
tin-Deal, B-dul Muncii, nr. 18, 
Judetul Giurgiu si pe pagina de 
internet a instiutiei www.comu-
nabolintindeal.ro. Relatii suplimen-
t a r e  l a  Te l . 0 2 4 6 2 7 3 0 7 4  , 
0724126694 persoana de contact 
domnul Grigore Mihai-Marian – 
consilier in aparatul de specialitate 
al primarului Comunei Bolin-
tin-Deal.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând vilă nouă stațiunea Băile 
Olănești, 263 mp cu 6 dormitoare, 
living – 40 mp; încălzire podea; 
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri, 
încălzire pe lemne, curent și solară; 
acces gaze; curent mono și trifazic; 
apă curentă + fântână, canalizare; 
magazie, foișor, 2 terase deschise; 
parțial mobilată. Se poate folosi și 
ca pensiune; teren 1730 mp, poziție 
stradală. Merită văzută. Preţ 
420.000 Euro, negociabil. Pentru 
oferte serioase, colaborăm și cu 
agenţii imobiliare. Relații la telefon: 
0765/039813. Site vizualizare poze: 
http://curieruldevalcea.ro/anun-
turi/. 

CITAȚII  
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, 
Bavla Ida, Pataki Estera sunt citaţi 
pe data de 05.09.2016 la Judecă-
toria Turda în dos.nr.455/328/2015 
în calitate de pârâţi.

l Crețu Corneliu, în calitate- 
chemat în garanție, în dosarul 
25547/197/2009*, este citat, în data 
de 31.05.2016, ora 13.00, la Judecă-
toria Brașov, complet C10.

l Numitul Băbuță Mihăiță, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraș 

Tg. Frumos, str. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, bl.C3, sc.3, ap.1, jud. Iași, 
este citat la Judecătoria Pașcani pe 
data de joi 02.06.2016 ora 9.00, 
completul C6 MF, în calitate de 
pârât, în dosar civil 324/866/2016, 
în procesul de divorț cu minori cu 
reclamanta Băbuță Oana Maria.

l Subsemnatul Covaciu Gheorghe 
domiciliat in Sepreus str. Ioan 
Slavici nr. 13 jud. Arad in calitate 
de reclamant, invit in data de 
16.06.2016 la Judecatoria Chisineu 
Cris in dosarul nr. 500/210/2016 
avand ca obiect dobandirea drep-
tului de proprietate prin uzuca-
piune, privind imobilul situat in 
Sepreus str. Ioan Slavici nr. 69, 
inscris in CF nr. 300710 Sepreus 
topo 234-235/b format din casa si 
teren in suprafata de 1440 mp, 
avand ca proprietar tabular pe 
Turcus Floare, toate persoanele 
interesate in cauza"

l Parata Manta Mihaela, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in com. 
Zorleni, jud.Vaslui, la familia 
Sprivac Viorel, este chemata la 
Judecatoria Pogoanele, jud.Buzau, 
la data de 13.06.2016, orele 8.30, in 
dosar nr. 182/282/2016, de recla-
mantul Manta Marin, domiciliat in 
com.Glodeanu-Sarat, jud.Buzau, 
avand ca obiect divort.

DIVERSE  
l Joi 12.05.2016   la Tribunalul 
Bucuresti a fost depusa cererea prin 
care se solicita acordare personali-
tatii juridice a partidului infiintat 
Alianta Nationala PRM – PUNR.

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila 578/2016 pronunțată de 
Judecătoria Moinești la data de 
0 5 . 0 4 . 2 0 1 6  i n  d o s a r u l 
4420/260/2014: Admite acţiunea 
formulata de reclamanta Comă-
neci Alina in contradictoriu cu 
paratul Comăneci Vasile Liviu 
domiciliat in sat Asău, com. Asău, 
jud. Bacău, desface căsătoria 
încheiata la 10.11.2001 din culpa 
paratului. Cu apel in 30 de zile de 
la comunicare. 

l S.C. Biofarm S.A. cu sediul în 
București, str.Logofătul Tăutu 
nr.99, sector 3, având cod unic de 
înregistrare RO 341563 și număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J40/199/1991, tranzacționată la 
Bursa de Valori București, cate-
goria PREMIUM -simbol BIO, 
informează acționarii și investitorii 
că rezultatele financiare aferente 
trimestrului I 2016 neauditate sunt 
puse la dispoziția publicului, în 
format electronic, pe website-ul 
societății, www.biofarm.ro, la 
rubrica “Investitori” începând din 
data de 12.05.2016, orele 18:30.

l Bucur SA informeaza actionarii 
ca Raportul aferen trimetrului I (la 
31.03.2016), intocmit conform 
prevederilor Regulamentului 
CNVM nr. 1/2006, este disponibil 
incepand cu data de 12.05.2016 
prin Adunarea de Supraveghere 
Fiananciara, Bursa de Valori Bucu-
resti, precum si pe site-ul propriu 
www.bucurcom.ro – sectiunea 
Documente. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la sediul socie-
tatii, tel: 021-323.67.30; fax 
021-323.67.36, e-mail office@
bucurcom.ro.

l S.C. OMV Petrom SA, titular al 
proiectului „Lucrari extindere 
careu foraj sonde H3, H12, H13 
Independenţa, pentru forajul 
sondelor H4, 1497 Independenţa,  
în comuna Schela, judeţul Galaţi”, 
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 extindere 
careu foraj sonde H3, H12, H13 
Independenţa, pentru forajul 
sondelor H4, 1497 Independenţa, 
în comuna Schela, judeţul Galaţi”, 
propus a fi realizat în extravilan 
com. Schela, T58/5, P532/1/6, 
P532/1/5, jud. Galaţi. Proiectul 
deciziei de încadrare și 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 
și vineri între orele 08.30 – 13.30 
precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmgl.anpm.ro-re-
glementari-acordul de mediu-draf-
turi acte de regelementare-proiect 
decizie etapa de incadrare. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 18.05.2016. 
Publicul interesat poate depune 
propuneri în ceea ce privește conţi-
nutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul A.P.M. 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, 
precum și la următoarea adresă de 
e-mail: office@apmgl.anpm.ro, în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la 
data de 23.05.2016.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei S.C. Bet Cafe 
Arena S.R.L. cu sediul în București, 
Bd. Mircea Eliade nr. 2, cam. 4, 
sector 1, J40/1420/2010, CUI 
26506436, în dosarul 12288/3/2016 
aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
rești, Secția a-VII-a Civilă. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului 
-30.06.2016, termenul de verificare 
a creanțelor, de întocmire, afișare și 
comunicare a tabelului preliminar 
de creanțe -01.08.2016, termenul de 
definitivare a tabelului creanțelor 

-08.09.2016. Următorul termen 
administrativ de control pentru 
analiza stadiului continuării proce-
durii a fost fixat la data de 
22 .09.2016.  Pentru re laț i i : 
021.318.74.25. 

l Anunţ de mediu.  Socie-
tatea Lazăr Natural Fruits SRL, cu 
sediul în comuna Dănicei, sat 
Bădeni, nr. 14 B, jud. Vâlcea, 
persoană juridică română, înmatri-
culată la ORC Vâlcea sub nr.
J38/628/2013, având codul fiscal 
R29424888, reprezentată în mod 
legal prin administrator Cerna-
tescu Victor, prin cererea depusa la 
APM Vâlcea a solicitat autorizaţie 
de mediu pentru desfășurarea 
următoarelor activităţi: -Colectare 
deșeuri nepericuloase -cod CAEN 
3811; -Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate -cod CAEN 
3832; -Fabricarea ambalajelor din 
lemn -cod CAEN 1624; -Tăierea și 
rindeluirea lemnului -cod CAEN 
1610. Informaţii referitoare la acti-
vităţile mai sus menţionate, precum 
și eventualele sugestii și contestaţii 
se pot obţine, respectiv depune, în 
scris, sub semnătură și cu date de 
identificare la sediul APM Vâlcea, 
strada Remus Bellu, nr.6, telefon: 
0250.735.859, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la publicarea 
(afișarea) anunţului. Prezentul 
anunţ se va afișa și la sediul Primă-
riei Dănicei.

SOMAȚII  
l România, Judecătoria Brașov, 
S e c ţ i a  C i v i l ă ,  D o s a r  N r. 
2482/197/2016. Somaţie. Se aduce 
la cunoștinţă celor interesaţi că 
petenta Napar Cristina Liliana, cu 
domiciliul în Brașov, str. General 
Dumitrache, nr. 10, bl. 263, sc. C, 
ap. 9, judeţul Brașov, a solicitat 
Judecătoriei Brașov să constate ca 
a dobândit prin uzucapiune dreptul 
de proprietate asupra imobilelor 
înscrise în CF 100953 Teliu, sub. 
Nr. top 3230, reprezentând fâneaţă 
de 5220 mp, respectiv CF 100952 
Teliu, sub nr. top 3231, reprezen-
tând fâneaţă de 4320 mp, drept 
pentru care s-a încheiat prezentul 
proces- verbal. Persoanele intere-
sate pot să facă opoziţie la Judecă-

toria Brașov, în termen de 30 zile de 
la data afișării și publicării 
prezentei somaţii. Prezenta se 
comunică spre afișare la Primăria 
Municipiului Brașov și la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
Societăţii NECC TELECOM 
Romania S.A.: Administratorul 
u n i c  a l  S o c i e t ă ţ i i  N E C C 
TELECOM Romania S.A., Cris-
tian- George Balbaie- Calinescu, în 
temeiul prevederilor art. 21 din 
Actul constitutiv al societăţii 
NECC TELECOM Romania S.A., 
cu sediul în București, Sectorul 2, 
Strada Viesparilor nr. 24, etajul 2, 
apartamentul nr. 6, camera nr. 1, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului București cu numărul 
J40/8225/2003, având Codul Unic 
de Înregistrare 15522207 (“Socie-
tatea”), și art. 117  din Legea nr. 
31/1990, republicată și modificată, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii în data de 14.06.2016 ora 
11:00, prima convocare, iar în cazul 
în care nu se întrunește cvorumul 
prevăzut în Actul constitutiv, la 
data de 15.06.2016 aceeași oră, a 
doua convocare, la sediul Societăţii 
din București, Sectorul 2, Strada 
Viesparilor nr.24, etajul 2, aparta-
mentul nr. 6, camera nr.1, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Discutarea și 
aprobarea Raportului anual al 
Administratorului pe anul 2015; 2. 
Discutarea și aprobarea Raportului 
cenzorilor pe anul 2015; 3. Apro-
barea bilanţului contabil, a contului 
de profit și pierderi pe anul 2015; 4. 
Discutarea și aprobarea repartizării 
profitului Societăţii și stabilirea 
dividendelor pentru anul 2015; 5. 
Prezentarea și aprobarea bugetului 
pentru anul 2016;  6. Aprobarea 
programului de investiţii pe anul 
2016; 7. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru activi-
tatea pe anul 2015; 8. Aprobarea 
remuneraţiei administratorului 
Societăţii pe anul 2016; 9. Diverse. 
Acţionarii care deţin acţiuni la 
purtător vor participa la vot în 

ANUNȚURI

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 lui Chitu Mariana-Avia 
(Licitația a-V-a). Anul 2016, Luna 05, Ziua 25, ora 11. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna 05, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, 
str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitorului Chitu Mariana-Avia, CUI - 29287675, CNP - 2600927400273, 
cu domiciliul fiscal în sat Bâcu, com. Joița , județul Giurgiu. Denumire bunuri imobile - descriere 
sumară: Bun imobil - Teren extravilan, situat în sat Bâcu, com. Joița, jud. Giurgiu, Tarla 58, nr. 
cadastral 755, C.F. 31659, în suprafață de 9150 mp. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
(exclusiv TVA): 208.600 lei. Total: 208.600 lei. Bunul imobil nu este grevat de sarcini. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 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 de 
pe 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 de pe 
actul de identitate; pentru persoanele straine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada emisă 
de organele fiscale ca 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); declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la 
licitație în numele debitorului executat silit. 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 cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 
9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul 0246/.270520, persoană de contact: Ilie Iacob.
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funcţie de numărul acţiunilor la 
purtător, valoare unitară întreagă, 
fără zecimale, depuse de fiecare 
acţionar, în parte, la secretariatul 
Societăţii până cel târziu în data de 
30.05.2016. Documentele şi materi-
alele informative referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale extraordinare se 
află la sediul Societăţii la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultate şi 
completate de aceştia în timpul 
orelor de program, între orele 
09:00–17:00.  Acţionarii pot fi 
reprezentaţi la Adunarea Generală 
Extraordinară fie de către alţi Acţi-
onari, fie de terţi autorizaţi printr-o 
procură specială, cu excepţia admi-
nistratorilor şi funcţionarilor Socie-
tăţii. Toate procurile vor fi depuse 
în original la Societate cel mai 
târziu până la data ţinerii şedinţei 
Adunării Generale a Acţionarilor. 
În situaţia în care împuternicirea 
este dată în alt stat decât România 
aceasta trebuie depusă în original 
împreună cu traducerea legalizată 
de către notarul public din 
România. Administrator Unic 
Cristian- George Balbaie- Cali-
nescu.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică 
deschisă, în data de 31.05.2016 
pentru: -Concesionare teren în 
suprafață de 76m.p. situat în locali-
tatea Uricani, comuna Miroslava– 
orele 11.00; -Concesionare teren în 
suprafață de 713m.p. situat în 
localitatea Miroslava, comuna 
Miroslava– orele 12.00; -Concesio-
nare  tren în  suprafață  de 
131.909m.p. extravilan comuna 
Miroslava T 51, T 54 –orele 13.00. 
Caietul de sarcini poate fi obținut 
de la Biroul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Miroslava, județul 
Iaşi. Costul caietului de sarcini este 
de 50 lei. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 31.05.2016, orele 
10.00.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare de masă lemnoasă 
confiscată. Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Covasna, cu  sediul 

în municipiul Sfântu Gheorghe, str.
Kos Karoly, nr.5/A, jud.Covasna, 
t e l . :  0 2 6 7 . 3 5 1 . 8 9 0 ,  F a x : 
0267.351.024, e-mail: office@sfgh.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 23 mai 2016, ora 13.00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: Sfântu 
Gheorghe, str.Kos Karoly, nr.5/A, 
jud.Covasna. Volumul total de 
masă lemnoasă confiscată oferit la 
licitație: 13.5m3 cherestea răşi-
noase. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei la tel.: 
0267.351.890, ing.Bîrlă Adrian.

l 1.Societatea FISE Electrica 
SERV S.A. -SISE Transilvania 
Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, tel.: +40372.640.398, 
Fax: +40372.640.394, organizează 
procedura de licitaţie deschisă 
pentru achiziţia de produse 
„Cleme, console de joasă tensiune, 
medie tensiune şi dispozitive de 
legare la pământ pentru conductor 
torsadat de joasă tensiune (TYIR)”, 
cod cpv: 44212320-8, în cantităţile 
şi condiţiile prevăzute în Documen-
taţia de atribuire. 2.Toate detaliile 
referitoare la produsele solicitate, la 
procedura de achiziţie, respectiv la 
contractul ce se va încheia se regă-
sesc în Documentaţia de atribuire. 
3.Documentaţia de atribuire se 
pune la dispoziţia operatorilor 
economici în urma solicitării scrise. 
În acest sens se va întocmi o cerere 
scrisă, care va fi depusă la Secreta-
riatul achizitorului (str.Taberei, 
nr.20, Cluj-Napoca), sau transmisă 
pe numărul de fax: +40372.640.394. 
4.Ofertele se vor depune la Secreta-
riatul SISE TN. 5.Data limită de 
primire a ofertelor: data de 
30.05.2016, ora 12.00. Data deschi-
derii ofertelor: 30.05.2016, ora 
12.30.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea 
mase i  l emnoase  pe  p ic ior 
-producţia anului 2016. Organiza-
torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Covasna, cu sediul în municipiul 
Sfântu Gheorghe, str.Kos Karoly, 
n r. 5 / A ,  j u d . C o v a s n a ,  t e l . : 
0267.351.890, fax: 0267.351.024, 
e-mail: office@sfgh.rosilva.ro. Data 

ş i  ora  desfăşurăr i i  l i c i ta -
ţiei: 23 mai 2016, ora 12.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: Direcţia 
Silvică Covasna, cu sediul în muni-
cipiul Sfântu Gheorghe, str.Kos 
Karoly, nr.5/A, jud.Covasna, tel.: 
0267.351.890, fax: 0267.351.024. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu 
prezentarea ofertelor scrise în plic 
închis şi sigilat. Licitaţia este orga-
nizată şi se va desfăşura conform 
prevederilor „Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică”,  aprobat prin HG 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 18 mai 2016, între orele 
9.00-15.00. Data şi ora limită până 
la care poate fi depusă documen-
taţia (la registratura direcţiei silvice 
sau prin poşta electronică în format 
pdf.) pentru preselecţie şi înscrierea 
la licitaţie: 17 mai 2016, ora 16.00. 
Lista partizilor care se licitează şi 
preţul de pornire a licitaţiei sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul Regiei Naţionale a Pădu-
rilor -Romsilva, www.rosilva.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie: 5966m3 
brut din care pe natură de produse: 
-produse principale 3397m3; 
-produse secundare 2569m3; şi 
respectiv pe specii şi grupe de 
specii: -răşinoase: 4339m3; fag: 
524m3; -stejari: 607m3; -diverse 
specii tari: 398m3; -diverse specii 
moi: 98m3. Masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare provine 
din fondul forestier proprietate 
publică a statului, certificat în 
sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC). Masa lemnoasă pe 
picior rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei se va putea 
adjudeca prin negociere în aceiaşi 
zi, în condițiile prevăzute de regle-
mentările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând 
cu data de: 16 mai 2016, ora 9.00. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei, la tel.: 0267.351.890: 
ing.Bîrlă Adrian.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei/negocierii de vânzare a masei 
lemnoase fasonate. Organizatorul 

licitaţiei: Direcţia Silvică Covasna, 
cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str.Kos Karoly, nr.5/A, 
jud. Covasna, tel.: 0267.351.890, 
Fax: 0267.351.024, e-mail: office@
sfgh.rosilva.ro. Data şi ora desfăşu-
rării licitaţiei: 23 mai 2016, ora 
13.00. Locul desfăşurării licitaţiei: 
Sfântu Gheorghe, str.Kos Karoly, 
nr.5/A, jud.Covasna. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura conform preveder i lor 
„Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase proprietate publică 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 18 mai 2016, ora 9.00-
15.00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la 
licitaţie: 17 mai 2016, ora 16.00. 
Lista loturilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul 
de licitare pentru fiecare lot sunt 
afişate la sediul organizatorului şi 
pe site-ul Regiei Naţionale a Pădu-
rilor -Romsilva, www.rosilva.ro. 
Volumul total brut de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie:  
1471,5m3, din care pe sortimente: 
-lemn rotund pentru cherestea: 
1081,0m3; -lemn rotund şi despicat 
pentru industria celulozei şi hârtiei: 
108,0m3; -lemn rotund pentru 
construcţii: 121,8m3; -lemn de foc: 
160,7m3 şi respectiv pe specii şi 
grupe de specii:  -răşinoase: 
1064,9m3; -fag: 328,9m3; -paltin: 
6,9m3; -diverse tari: 70,8m3. Masa 
lemnoasă oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier propri-
etate publică a statului, certificat în 
sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC). Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se va putea valorifica 
prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de reglementă-
rile în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul orga-
nizatorului licitaţiei /negocierii 
începând cu data de: 16 mai 2016, 
ora 9.00.

l Municipiul  Baia  Mare organi-
zează licitație publică cu strigare în 
data de 08.06.2016, ora 12.00, 
pentru Concesionarea -închirierea 
următoarelor imobile: 1.Teren 
pentru construirea unei spălătorii 
auto şi vulcanizare, str.Victoriei f.n. 
2.Teren în vederea amenajării unui 
acces auto, str.Topazului, nr.2B. 
Licitaţia se va desfăşura în confor-
m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
H.C.L .nr.131 /2016  ş i  HCL 

nr.132/2016 la sediul Primăriei 
Municipiului Baia Mare -str.Gh.
Șincai, nr.37. Ridicarea documenta-
ţiei se va face de la Direcţia Relații 
Publice, Biroul Relații cu Publicul, 
str.Gh.Șincai, nr.37, începând cu 
data de 16.05.2016, costul Caietului 
de Sarcini este de 150Lei şi se 
achită la Casieriile Primăriei Muni-
cipiului Baia Mare. Termenul 
limită de depunere a dosarelor cu 
ofertele va fi cel mai târziu în data 
de 07.06.2016, ora 12.00. Informaţii 
suplimentare privind modul de 
desfăşurare a procedurilor de lici-
tație, se pot obține la numărul 
0733.055.711, persoană de contact 
-Dl. Păcurar Paul.

l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator 
judiciar   C.I.I Rusu Ciprian 
Marian, cu sediul in Ploiesti, str. 
Valeni, nr.65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare: spatiu comer-
cial S+P+M, situat in Azuga, str. 
Independentei nr.53, construit pe 
un teren in suprafata de 60 mp, 
anul punerii in functiune 2007 la 
pretul de 202.009,04 lei. Licitatia 
pentru bunul imobil se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 
25.05.2016 ora 14.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
gramata pentru 02.06.2016, 
08.06.2016, 15.06.2016, 22.06.2016, 
13.07.2016, 20.07.2016, 27.07.2016, 
03.08.2016, 10.08.2016 aceeasi ora 
si aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data 
inceperii licitatiei. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului si la 
numerele de telefon: 0722267433, 
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.

l S.C. Rocriv Import Export 
S.R.L, prin lichidator judiciar  C.I.I 
Rusu Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr.65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin 
licitatie publica cu strigare proprie-
tate imobiliara situata in Ploiesti, 
str. Cometului, nr. 28, judet 
Prahova, constand in: teren intra-
vilan in suprafata de 216 mp aflat 
in indiviziune pe o suprafata de 267 
mp; constructia C1 locuinta, regim 
de inaltime – parter, cu suprafata 
construita de 100,07 mp si magazie 
din lemn (anexa) - suprafata 
construita 15 mp la pretul de 
112.652,10 lei.  Licitatia pentru 
bunul imobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 25.05.2016 
ora 16.00, iar in cazul in care bunul 

nu va fi adjudecat de la prima lici-
tatie, aceasta va fi reprogramata 
pentru 02.06.2016, 08.06.2016, 
15.06.2016, 22.06.2016, 13.07.2016, 
20.07.2016, 27.07.2016, 03.08.2016, 
aceeasi ora si aceeasi locatie. 
Inscrierea se va efectua cu 48 de 
ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului si la numerele de 
telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.com.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: terenuri intravi-
lane situate in com. Paulesti, sat 
Cocosesti, in suprafata de 3248 mp, 
800 mp, 2935 mp, 4607 mp, 3800 
mp, 960 mp si terenuri extravilane 
situate in com. Paulesti, sat Coco-
sesti, in suprafata de 2079 mp, 2145 
mp, 2223 mp, 2998 mp. Licitatia 
are loc in baza Adunarii Credito-
rilor din data de 04.08.2015 si in 
conformitate cu caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar, 
pretul de pornire al licitatiei fiind 
de 90% din pretul stabilit in 
raportul de evaluare. Licitaţia va 
avea loc pe data de 26.05.2016, 
09.06.2016 si 23.06.2016, orele 
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul socie-
tătii. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015, pretul de pornire al 
licitatiei fiind cel stabilit in raportul 
de evaluare. Licitaţia va avea loc pe 
data de 26.05.2016, 09.06.2016 si 
23.06.2016, orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare 0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunului 
mobil aflat in patrimoniul socie-
tătii, respectiv a Statiei de betoane 
Liebherr Betomix 2.25 aflata in 
locatia din Ploiesti, str. Poligonului, 
nr. 1, jud. Prahova. Licitatia are loc 
in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015 si in conformi-
tate  cu caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Licitaţia va 
avea loc pe data de 26.05.2016, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. 

 Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a II – a. În temeiul art. 
250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 
27, luna 05, anul 2016, ora 11,30, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul 
Giurgiu, se vor vinde prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Terra 
Construct Agregate SRL, cu domiciliul fiscal în loc. Buturugeni, nr. 564, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 29600755: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota. TVA/neimpozabil / scutit*); Instalație contorizare apa, 
427,50 lei; Stație sortare cu anexe, 162.975 lei; Barăci metalice, 3 Buc, 3.315 lei. Total: 166.717,50 
lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt 
cele prevăzute de Legea nr. 227 din 2015, privind Codul Fiscal. Bunul/ urile mobil/ e mai sus 
menționat/ e sunt / nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii ale altor creditori. 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 prin licitație, următoarele documente: oferta de cumpărare; 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie 
după actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/pașaport; 
dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligații fiscale restante (la 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. l) 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 respectarea 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 cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.270.520.

Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. 

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 279930/2008. Nr. 279930/10.05.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în data de 24.05.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 
6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând 
debitorului Ivanciu Eugenia, cu sediul în loc. Călărași, str. Știrbei Vodă, nr. 5, bl. K1, sc. 3, et. 1, ap. 4, 
județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 279930/2008, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv TVA) este: Teren arabil, extravilan, în suprafață de 15.010 mp (cota ¼ din suprafață 
de 60.041 mp - nelotizat în patru loturi), situat în localitatea Perisoru, lot 2, tarla 135, parcela 2, UAT 
Perisoru, CF 20355, valoare - 37.737 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu sunt. 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 prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale, din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  
pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștiință, în conformitate cu 
prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonata Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
de 12.05.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312.939, interior 120.
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09.06.2016 si 23.06.2016, orele 
12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: terenuri intravi-
lane situate in com. Paulesti, sat 
Cocosesti, in suprafata de 2095 mp, 
2558 mp, 1240 mp, 3773 mp, 2122 
mp, 880 mp, 1270 mp, 320 mp, 742 
mp, 1320 mp, 2871 mp, 730 mp, 
1460 mp, 2500 mp, 3283 mp, 696 
mp, 320 mp, 1272 mp, terenuri 
intravilane situate in com. Paulesti, 
in suprafata de 47 mp – drum de 
acces 4DR, in suprafata de 9431 
mp si in suprafata de 1.698mp 
impreuna cu constructia de pe 
acesta, terenuri extravilane situate 
in com. Paulesti in suprafata de 
6906 mp, 9996 mp si 3662 mp, 
terenuri extravilane situate in com. 
Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata 
de 2124 mp, 2233 mp, 3427 mp, 
2038 mp, apartament situat in 
Ploiesti, str. Gageni, nr. 105A, bl. 
105A, et. 1, ap. 5, jud. Prahova. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 
si in conformitate cu caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Licitaţia va avea loc pe 
data de 26.05.2016, 09.06.2016 si 
23.06.2016,  orele 12.30 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare 0344104525.

l SC Cai Be Dang SRL, prin lichi-
dator, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a imobilelor situate in 
Campina, str. Fabricii, nr. 2, jud. 
Prahova, si anume: imobilul inscris 
in CF 20004 a Mun. Campina 
compus din teren intravilan in 
suprafata de 2.592,21 mp si a 
constructiilor aflate pe acest teren 
(C1 – Constructie industriala  C2 – 
Constr. industr. – birouri, P+2E) si 
a imobilului inscris in CF 20999 a 
Mun Campina compus din teren 
intravilan in suprafata de 341 mp si 
constructia C1 Anexa. Pretul de 
pornire la licitatie al celor doua 
imobile este 236.300 lei si este redus 
cu 50% din cel mentionat in 
raportul de evaluare. Se anunta 
vanzarea la licitatie publica si a 
bunurilor mobile aflate in patri-
monul societati i  debitoare, 
respectiv masini de cusut si 
confectii. Pretul de pornire al licita-
tiei bunurilor mobile este redus cu 
50% din pretul mentionat in 
raportul de evaluare. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 24.05.2016, 
26.05.2016, 02.06.2016, 03.06.2016, 
07.06.2016, 09.06.2016, 14.06.2016, 
16.06.2016, 21.06.2016, 23.06.2016, 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar, din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Vanzarea la licitatie 
publica a celor doua imobile are loc 
in conformitate cu caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar; costul caietului de sarcini 
este de 1500 lei + TVA si se achita 
la sediul lichidatorul judiciar. Infor-
matii la telefon 0344104525.

l Lichidatorul judiciar R&R 
Proinsolvenţă SPRL al debitoarei 
falite SC Vida Com SRL Buzau, 
organizează licitaţii publice in 
datele de 14, 21, 28 iunie si 05, 12, 
19 si 26 iulie 2016 ora 14.00 la 
sediul sau din Buzău, Str.Obor, Bloc 
11, Sc.B, Ap.1, pentru vânzarea: 
Complexului Hala imbuteliere apa, 
situat în comuna Pietroasele, sat 
Pietroasele, jud Buzau la pretul de 
pornire de 80.000 euro compus 

din:-C1 –Cladire birouri Scd =144 
mp; -C2 –Cladire centrala –Sc =29 
mp;-C3 –Hala productie- Sc 447 
mp; -C4 –Vestiare si Statie CO2 –Sc 
=49 mp; -C5 –Cabina poarta- Sc 
=10 mp; -C6 –Magazie -Sc =120 
mp;-Teren de 7776 mp. Licitaţia 
este competitiva si se va desfăşura 
potrivit Regulamentului aprobat de 
adunarea creditorilor, care se poate 
procura de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pasul de licitaţie este de 
5%  din preţul de pornire. Taxa de 
participare la licitaţie este de 400 lei  
si nu se restituie iar garantia de 
participare este de 10% din 
valoarea bunului licitat şi se va 
achita în contul de lichidare nr.
RO85BTRL01001202302114XX 
deschis la Banca Transilvania. 
Înscrierile se vor face cel târziu cu o 
zi înainte de data licitaţiei, când se 
va face şi dovada achitării garanţiei 
de  part ic ipare .  Relaţ i i  la : 
0238/716.095; 0745.400.275.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică cu strigare în data de 
16.06.2016, ora 15.00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova următoarele bunuri: - 
terenuri si cladiri situate in Urlati, 
str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren 
extravilan St – 22.366,35 mp situat 
in Valea Bobului, Urlati, jud. 
Prahova; - autoutilitara VW LT35, 
an fabricatie 2003; - bunuri, echipa-
mente tehnologice, birotica, materii 
prime, obiecte de inventar. In caz 
de neadjudecare in data de 
16.06.2016, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 23.06.2016, 
30.06.2016 si 07.07.2016 la ora 
15.00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din valoarea bunului plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu ordin 
de plată în contul de lichidare al 
debitoarei sau în numerar la sediul 
lichidatorului. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cu 
cel putin o zi inainte de data licita-
ţiei. Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele 
scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l Debitorul Gulliver SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: bunuri imobile. 
-Teren 3.470 mp, situat în extravi-
lanul oraşului Breaza, punct 
Ograda, tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova, prețul de 
evaluare fiind de 15.615 Euro; 
-Teren 10.600 mp situat în extravi-
lanul oraşului Breaza, punct. 
Irimesti -Ograda, tarlaua 20, 
parcela 1739, Județul Prahova, 
prețul de evaluare fiind de 45.580 
Euro; -Teren 11.602 mp în acte, 
11.601 mp măsurați, situat în extra-
vilanul oraşului Breaza, punct. 
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707, 
Județul Prahova, prețul de 
evaluare fiind de 49.884 Euro. 
Participanții la licitație vor trebui 
să achiziționeze până la data şi ora 
licitației Caietul de Sarcini ce 
cuprinde Regulamentul de vânzare 
unde se regăseşte lista cu bunurile 
scoase la licitație. Prețul caietului 
de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv 
TVA, pentru fiecare dintre cele trei 
terenuri situate în oraşul Breaza. 
Contravaloarea caietului de sarcini 
se va achita prin OP în contul nr. 
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, 
deschis la ING Bank sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului  

judiciar Dinu Urse şi Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 
203, sector 1. Participarea la lici-
tație este condiționată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO24UGBI0000792003436RON, 
deschis la Garanti Bank, cel târziu 
până la data şi ora şedinței de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației pentru fiecare 
bun pentru care se licitează. Licita-
țiile vor fi desfăşurate conform 
strategiei de valorificare aprobată 
de creditori, pe trei faze, dupa cum 
urmează: -Pentru terenul de 3.470 
mp situat în extravilanul oraşului 
Breaza, punct Ograda, tarlaua 20, 
parcela 1739, Județul Prahova: 5 
licitații publice cu strigare cu preț 
de pornire de 50% din valoarea 
stabilită prin Raportul de Evaluare, 
respectiv 7.807,50 Euro; 5 licitații 
publice cu strigare cu preț de 
pornire de 40% din valoarea stabi-
lită prin Raportul de Evaluare, 
respectiv 6.246,00 Euro; 5 licitații 
publice cu strigare cu preț de 
pornire de 30% din valoarea stabi-
lită prin Raportul de Evaluare, 
respectiv 4.684,50 Euro; -Pentru 
terenul de 10.600 mp situat în 
extravilanul oraşului Breaza, 
punct. Irimesti -Ograda, tarlaua 20, 
parcela 1739, Județul Prahova: 5 
licitații publice cu strigare cu preț 
de pornire de 50% din valoarea 
stabilită prin Raportul de Evaluare, 
respectiv 22.790,00 Euro; 5 licitații 
publice cu strigare cu preț de 
pornire de 40% din valoarea stabi-
lită prin Raportul de Evaluare, 
respectiv 18.232,00 Euro; 5 licitații 
publice cu strigare cu preț de 
pornire de 30% din valoarea stabi-
lită prin Raportul de Evaluare, 
respectiv 13.674,00 Euro; -Pentru 
terenul de 11.602 mp în acte, 
11.601 mp măsurați, situat în extra-
vilanul oraşului Breaza, punct. 
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707, 
Județul Prahova: 5 licitații publice 
cu strigare cu preț de pornire de 
50% din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare, respectiv 
24.942,00 Euro; 5 licitații publice cu 
strigare cu preț de pornire de 40% 
din valoarea stabilită prin Raportul 
de Evaluare, respectiv 19.953,60 
Euro; 5 licitații publice cu strigare 
cu preț de pornire de 30% din 
valoarea stabilită prin Raportul de 
Evaluare, respectiv 14.965,20 Euro; 
Faza I -cele 5 licitații publice cu 
strigare, având ca preț de pornire 
50% din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare, vor fi desfă-
şurate în datele de 23.05.2016, 
25.05.2016, 26.05.2016, 30.05.2016 
şi 01.06.2016 de la ora 14.00; Faza 
II -cele 5 licitații publice cu strigare, 
având ca preț de pornire 40% din 
valoarea stabilită prin Raportul de 
Evaluare, vor fi desfăşurate în 
datele de 02.06.2016, 06.06.2016, 
08.06.2016, 09.06.2016 şi 13.06.2016 
de la ora 14.00; Faza III -cele 5 
licitații publice cu strigare, având 
ca preț de pornire 30% din valoarea 
stabilită prin Raportul de Evaluare, 
vor fi desfăşurate în datele de 
15.06.2016, 16.06.2016, 20.06.2016, 
22.06.2016 şi 23.06.2016 de la ora 
14.00. Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1, Bucureşti. Pentru relații 
suplimentare sunați la tel. : 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 16.06.2016 
ora 14,00 la sediul lichidatorului 

din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc.A, ap.2, jud. Prahova, 
teren in suprafata de 14.854 mp cu 
platforma betonata, situat in 
Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau si 
urmatoarele constructii situate pe 
aces ta :  Construct ie  sed iu ; 
Constructie atelier; Cladire bufet; 
Cladire statie carburanti; Cladire 
atelier. In caz de neadjudecare in 
data de 16.06.2016, se vor organiza 
licitatii si in datele  de 23.06.2016, 
30.06.2016, 07.07.2016 ora 14,00. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din pretul 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitatie se va 
face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind 
activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l SC Iatan Company SA, prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 16.06.2016 
ora 14.30 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri: - imobil situat 
în str. Nicolae Balcescu nr. 1, 
Câmpina, jud. Prahova compus din 
teren în suprafaţă de 5.179,80 mp şi 
construcţiile existente pe teren 
(fabrica de pâine, secţie producţie, 
moară, cabina poarta); - utilaje 
panificatie. In caz de neadjudecare 
in data de 16.06.2016, se vor orga-
niza licitaţii si in datele de 
23.06.2016,    30 .06.2016 s i   
07.07.2016  la ora 14,30. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON + TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea  
pretului oferit plus TVA. Achitarea 
lor se poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare al debitoarei  
sau în numerar la sediul lichidato-
rului. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitate se va face cel 
putin cu o zi inainte de data licita-
tiei. Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele 
scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l Anunț licitație. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria 
Comunei Pristol, Principală nr.308, 
Pristol, judeţul Mehedinți, telefon: 
0252.394.502, fax: 0252.394.502, 
email: primariapristol@pejmh.ro. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Primăria Comunei Pristol, județul 
Mehedinți, scoate la licitaţie 
publică deschisă concesionarea 
unui teren din domeniul public de 
8,0014ha, cunoscut ca fost 
„Complex de îngrăşare porci 
-Pristol” date cadastrale -nr.Cadas-
tral 126 înscris în cartea funciară 
50443 UAT Pristol, având ca 
obiect: creşterea porcinelor şi a 
altor animale. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire se află la 
sediul primăriei Comunei Pristol, 
județul Mehedinți. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atri-
buire se poate obţine în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la depu-
nerea unei cereri scrise la registra-
tura instituţiei, după achitarea 
contravalorii taxei documentaţiei 
de atribuire. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de la Registratura Primăriei 
Pristol. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: Taxa unui 
caiet de sarcini este de 50Lei şi se 
poate achita la Casieria Primăriei 
Pristol sau cu O.P. în contul: 
RO09TREZ24A510103200130X, 
deschis la Trezoreria Vînju Mare, 
județul Mehedinți. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
30.05.2016, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Preţul de pornire a 
licitaţiei (fără taxe cadastrale sau 
alte taxe) calculat pentru 1 an de 
concesiune este de 700Lei. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
03.06.2016, ora 10.30. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofer-
tele se depun la Registratura 
Primăriei Comunei Pristol, județul 
Mehedinți. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele se depun în original 
într-un singur exemplar, care va 
conţine un plic exterior şi unul 
interior, sigilate, în ordinea sosirii. 
5.Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 03.06.2016. Şedinţa de 
deschidere a ofertelor va avea loc la 
data de 03.06.2016, ora 14.00, la 
sediul Primăriei Comunei Pristol, 
județul Mehedinți. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor 
apărute este Tribunalul Mehedinți, 
Bulevardul Carol 14, Drobe-
ta-Turnu Severin 220146, tel.: 
0252.208.245, fax: 0252.314.666, 
e-mail: tr-mehedinti@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.05.2016.

PIERDERI  
l Pierdut carnet student si legiti-
matie transport emise de UMF 
Carol Davila pe numele Mihaila 
Aura.Le declar nule.

l Pierdut carnet student si legiti-
matie transport emise de UMF 
Carol Davila pe numele Mihaila 
Lidia.Le declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 

- transport marfă şi persoane şi 
certificat ADR, eliberate de ARR 
Vâlcea, pe numele Munteanu Nico-
lae-Alin, din Horezu, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l S-a pierdut certificat de înregis-
trare pe KARA Comprod Impex 
S.R.L., Şos. Alexandria 1, bl.3, sc.3, 
et.1, apt. 144, sector 5, Bucureşti, 
J40/1450/2010, RO408272, se 
declară nul.

l Tufeanu Bogdan P.F.A. cu sediul 
în oraş Bragadiru, str. Prelungirea 
Ghencea nr. 87-89J județ Ilfov, 
C.U.I. 25432764, număr Registru 
F23/265/2009, anunță pierderea 
certificatelor constatatoare emise 
p e n t r u  s e d i u l  s o c i a l 
19128/08.04.2009 şi pentru terți 
19128/08.04.2009. Le declarăm 
nule.

l S.C. Fabrica de Handmade 
S.R.L. -D, C.U.I. 31377567, 
J40/3510/2013, sediul social sector 
5 Bucureşti, declar pierdut Regis-
trul unic de control.

l Declar pierdut (nul) Certificat de 
atribuire număr fiscal pentru seria 
13947, B-54-ZKN al firmei S.C. 
F i d e l  T a x i  S . R . L . , 
J40/2782/05.04.2002, C.U.I. RO 
14562670.

l Pierdut Certificat profesional 
internațional (CPI) –marfă eliberat 
de A.R.R. Bucureşti, valabil în 
perioada: 18.07.2012– 17.07.2017, 
pe numele Glavațchi Ion. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat CPC –marfă 
eliberat de A.R.R. Iaşi, valabil în 
perioada: 04.08.2012– 03.08.2017, 
pe numele Atasiei Ciprian. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat de inregistrare 
ONRC pentru SC Stof Instal 
Construct SRL, J40/7231/2008. 
Declar nul.

l Pierdut Dovadă achitare inte-
grală apartament, Barbu Iscovescu 
nr.44, ap.9, sect.1, Bucureşti, Jidovu 
Nicu şi Dănălache Iuliana. O 
declar nulă.

l Pierdut Adeverinţă plată inte-
grală apartament, Str.Amman nr.4, 
bl.4, sc.B, et.P, ap.66, sect.1, Bucu-
reşti, pe numele Cristea Iliana şi 
Cristea Dragomir. O declar nulă.

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală locuinţă pe numele 
Bârdeanu Nicolae şi Bârdeanu 
Paula. O declar nulă. 

l Pierdut Certificat de inmatricu-
lare al SC M&M Genco Open 
Space SRL, J40/1306/2013, CUI 
31568397, impreuna cu Certificatul 
Constatator privind avizele de 
functionare. Le declar nule.

ANUNȚURI


