
www.jurnalul.ro 11

OFERTE SERVICIU
l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Burebista” Braşov, cu sediul în 
municipiul Braşov, str.Vasile 
Goldiş, nr.1-3, jud.Braşov, în 
conformitate cu art.7(4) din Regu-
lamentul-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,  aprobat prin HG 
nr.286/2011, organizează concurs/
examen pentru ocuparea unui post 
de execuţie vacant, cu personal 
recrutat din sursă externă, cores-
punzător funcţiei contractuale de 
şofer II-I, la Serviciul logistic. 
Nivelul studiilor necesare pentru 
ocuparea postului: studii generale/
medii în specialitatea postului, 
vechimea în muncă nefiind nece-
sară. Concursul/examenul pentru 
ocuparea postului vacant de şofer 
II-I va avea loc la sediul Grupării 
de Jandarmi Mobilă „Burebista” 
Braşov şi va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: a)
selecţia dosarelor de concurs: 
29.12.2016; b)proba practică: 
20.02.2017, ora 11.00; c)proba de 
interviu: 23.02.2017, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 29.12.2016, 
ora 15.00. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat de către 
maior Țarcă Costinel (telefon: 
0268.545.901, int.24607).

l Compania Walter Tosto WTB 
angajează 8 absolvenţi ai şcolilor 
profesionale care au diplome de 
calificare pentru meseriile de 
“Sudor” şi “Lăcătuş mecanic”, 
cunoscători ai limbii române şi ai 
limbii ruse, la un nivel mediu, în 
scopul integrării profesionale în 
companie şi a desfăşurării activi-
tăţii în cadrul proiectelor speciale 
pentru clienţii internaţionali. Data 
interviurilor 19.12.2016. CV-urile 
se trimit prin fax la:-021.232.1153 
sau e-mail la: job@wtb.ro.

l Primăria Comunei Cordăreni, 
judeţul Botoşani, organizează 
concurs, pentru ocuparea unui 
post contractual, temporar vacant: 
Denumirea postului: asistent 
medical comunitar; Nivelul studi-
ilor: medii; Vechimea în speciali-
tatea studiilor. Data, ora şi locul 
desfăşurării: 10 şi 12.01.2017, ora 
11,00, la sediul Primăriei Cordă-
reni. Data limită pentru depunerea 
dosarelor: 23.12.2016, ora 12,00. 
Persoană de contact: Lungu Cris-
tina, secretar, tel./ fax. 0231624120, 
e - m a i l :  p r i m a r i a _ c o r d a -
reni©yahoo.com. Bibliografia şi 
tematica sunt afişate la sediul 
Primăriei Comunei Cordăreni şi pe 
pagina de internet a comunei: 
http://cordareni.botosani.ro/cate-
gorie/Comuna+Cordareni.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Burebista” Braşov, cu sediul în 
municipiul Braşov, str.Vasile 
Goldiş, nr.1-3, jud.Braşov, în 
conformitate cu art.7(4) din Regu-
lamentul-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,  aprobat prin HG 

nr.286/2011, organizează concurs/
examen pentru ocuparea unui post 
de execuţie vacant, cu personal 
recrutat din sursă externă, cores-
punzător funcţiei contractuale de 
electrician, la Serviciul logistic. 
Nivelul studiilor necesare pentru 
ocuparea postului este de absolvent 
10 clase sau şcoală profesională, 
specialitate/profil „electrician”, 
certificat de calificare/diplomă 
atestat în meseria de electrician în 
construcții, cu vechime în speciali-
tate minim 2 ani. Concursul/
examenul pentru ocuparea 
postului vacant de electrician va 
avea loc la sediul Grupării de 
Jandarmi Mobilă „Burebista” 
Braşov şi va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: a)
selecţia dosarelor de concurs: 
29.12.2016; b)proba practică: 
01.03.2017, ora 11.00; c)proba de 
interviu: 06.03.2017, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 29.12.2016, 
ora 15.00. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat de către 
maior Țarcă Costinel (telefon: 
0268.545.901, int.24607).

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Burebista” Braşov, cu sediul în 
municipiul Braşov, str.Vasile 
Goldiş, nr.1-3, jud.Braşov, în 
conformitate cu art.7(4) din Regu-
lamentul-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,  aprobat prin HG 
nr.286/2011, organizează concurs/
examen pentru ocuparea a două 
posturi de execuţie vacante, cu 
personal recrutat din sursă 
externă, corespunzătoare funcţiei 
contractuale de îngrijitor spații, la 
Serviciul logistic. Nivelul studiilor 
necesare pentru ocuparea postului: 
studii generale/medii, vechimea în 
muncă  nef i ind  necesară . 
Concursul/examenul  pentru 
ocuparea postului vacant de îngri-
jitor spații va avea loc la sediul 
Grupării de Jandarmi Mobilă 
„Burebista” Braşov şi va consta în 
3 etape succesive, după cum 
urmează: a)selecţia dosarelor de 
concurs: 29.12.2016; b)proba prac-
tică: 27.02.2017, ora 11.00; c)proba 
de interviu: 02.03.2017, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 29.12.2016, 
ora 15.00. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat de către 
maior Țarcă Costinel (telefon: 
0268.545.901, int.24607).

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Burebista” Braşov, cu sediul în 
municipiul Braşov, str.Vasile 
Goldiş, nr.1-3, jud.Braşov, în 
conformitate cu art.7(4) din Regu-
lamentul-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,  aprobat prin HG 
nr.286/2011, organizează concurs/
examen pentru ocuparea unui post 
de execuţie vacant, cu personal 
recrutat din sursă externă, cores-
punzător funcţiei contractuale de 
instalator, la Serviciul logistic. 
Nivelul studiilor necesare pentru 
ocuparea postului: studii generale/

medii în specialitatea postului, 
vechimea în muncă nefiind nece-
sară. Concursul/examenul pentru 
ocuparea postului vacant de insta-
lator va avea loc la sediul Grupării 
de Jandarmi Mobilă „Burebista” 
Braşov şi va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: a)
selecţia dosarelor de concurs: 
29.12.2016; b)proba practică: 
03.03.2017, ora 11.00; c)proba de 
interviu: 08.03.2017, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 29.12.2016, 
ora 15.00. Secretariatul comisiei de 
concurs este asigurat de către 
maior Țarcă Costinel (telefon: 
0268.545.901, int.24607).

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Burebista” Braşov, cu sediul în 
municipiul Braşov, str.Vasile 
Goldiş, nr.1-3, jud.Braşov, în 
conformitate cu art.7(4) din Regu-
lamentul-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,  aprobat prin HG 
nr.286/2011, organizează concurs/
examen pentru ocuparea unui post 
de execuţie vacant, cu personal 
recrutat din sursă externă, cores-
punzător funcţiei contractuale de 
mecanic auto, la Serviciul logistic. 
Nivelul studiilor necesare pentru 
ocuparea postului: studii generale/
medii în specialitatea postului, 
vechimea în specialitate nefiind 
necesară. Concursul/examenul 
pentru ocuparea postului vacant 
de mecanic auto va avea loc la 
sediul Grupării de Jandarmi 
Mobilă ,,Burebista” Braşov şi va 
consta în 3 etape succesive, după 
cum urmează: a)selecţia dosarelor 
de concurs: 29.12.2016; b)proba 
practică: 22.02.2017, ora 11.00; c)
proba de interviu: 27.02.2017, ora 
10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 
29.12.2016, ora 15.00. Secretariatul 
comisiei de concurs este asigurat 
de către maior Țarcă Costinel 
(telefon: 0268.545.901, int.24607).

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
„Ştefan Cicio-Pop”, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.Calea Doroban-
ţilor, nr.23, jud. Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea a cinci 
posturi contractuale pe perioadă 
nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului: 
1.Muncitor calificat IV-I: 3 posturi 
vacante, specialităţile zugrav, 
bucătar şi ospătar; 2.Şofer II-I: 1 
post; 3.Îngrijitor (clădiri): 1 post. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: cel puţin 
studii gimnaziale; -vechime în 
specialitate: -pentru îngrijitor nu 
este cazul; -cel puţin 1 an pentru 
postul de zugrav; -cel puţin 2 ani 
pentru posturile de bucătar şi 
ospătar; -cel puţin 5 ani pentru 
postul de şofer II-I. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba practică: -pentru funcţiile 
de muncitor calificat IV-I (1 
bucătar şi 1 ospătar): 16.01.2017, 
începând cu ora 09.00; -pentru 
funcţia de muncitor calificat IV-I 
(zugrav): 16.01.2017, începând cu 
ora 13.00; -pentru funcţia de îngri-
jitor (clădiri): 17.01.2017, începând 
cu ora 09.00; -pentru funcţia de 
şofer II-I: 17.01.2017, începând cu 
ora 13.00, la sediul Grupării de 

Jandarmi Mobi le  „Ştefan 
Cicio-Pop” Cluj-Napoca; -proba 
interviu: data de 20.01.2017, înce-
pând cu ora 09.00, la sediul 
Grupării de Jandarmi Mobile 
„Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca. 
Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este 30.12.2016, ora 
16.00, la sediul Grupării de 
Jandarmi Mobi le  „Ştefan 
Cicio-Pop” Cluj-Napoca. Date 
c o n t a c t :  C a d a r  C o r n e l , 
tel.0748.887.512.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
cu sediul în localitatea Bucur. 
Numele funcţiei: -asistent medical, 
specialitatea generalist (PL) 
-Compartiment Primiri Urgenţe 
de Specialitate; nr.posturi: un (1) 
post; -îngrijitoare -Secţia Clinică 
XII Terapie Intensivă Copii; nr.
posturi: un (1) post; -muncitor 
calificat II -electrician (M) 
-Formaţie muncitori -Întreţinere 
Clădiri şi Instalaţii, apă, lumină şi 
încălzire; nr.posturi: un (1) post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-testarea psihologică în data de 10 
ianuarie 2017 -ora 10.00 -la sediul 
institutului; -proba scrisă în data 
de 12 ianuarie 2017, ora 10.00; 
-proba practică în data de 17 ianu-
arie 2017, ora 10.00; -termenul de 
depunere a dosarelor: 30 decem-
brie 2016. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
pentru funcţia de asistent medical 
generalist (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
posliceale sanitare; -6 luni vechime 
ca asistent medical. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii pentru funcţia de îngriji-
toare: -şcoală generală (G); -nu 
necesită vechime în funcţie. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru funcţia de 
muncitor calificat II -electrician; 
-categoria de calificare 3 sau 4; -6 

ani vechime în meserie. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Institutului Nați-
onal de Boli Infecțioase „Prof.Dr.
Matei Balş”. Relaţii suplimentare 
la sediul: Institutul Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.
S t r o e  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
021.20.10.980, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro

l Centrul Medico-Social „Sfântul 
Andrei”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, Şos.Berceni, nr.12A, 
sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: -Asis-
tent medical principal farmacie 
(PL): 1 post; -Asistent medical 
principal generalist (PL): 1 post; 
-Infirmieră: 2 posturi; -Îngrijitoare 
curățenie: 2 posturi. Condițiile 
generale de ocupare a posturilor 
sunt cele prevăzute la art.3 din HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 06.02.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
08.02.2017, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 10.02.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii pentru posturile 
de asistent medical trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare, conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -vechime 
minimă în specialitate 5 ani şi 
dovada promovării examenului de 
grad principal; -certificat de 
membru OAMGMAMR, speciali-
tatea medicină generală, avizat şi 
valabil la data concursului pentru 
posturile de asistent medical prin-
cipal generalist (PL); -certificat de 
membru OAMGMAMR, speciali-
tatea medicină generală, avizat şi 
valabil la data concursului pentru 
posturile de asistent medical prin-
cipal farmacie (PL). Pentru partici-
parea la concurs candidaţii pentru 
postul de infirmieră trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-diplomă de absolvire a şcolii gene-
rale; -curs de infirmieră organizat 

de OAMGMAMR sau furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, cu apro-
barea Ministerului Sănătății 
-Direcția generală resurse umane şi 
certificate; -vechime în activitate: 
minimum 6 luni. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii pentru 
postul de îngrijitoare trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-diplomă de absolvire a şcolii gene-
rale; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Centrului Medico-Social 
„Sfântul Andrei”. Data-limită de 
depunere a dosarelor este 
30.12.2016, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare la sediul: Şos.Berceni, 
nr.12A, sector 4, Bucureşti, 
persoană de contact: Tănase 
Monica, telefon: 021.334.37.25; 
fax: 0372.872.850, e-mail: cms.
sfandrei@yahoo.ro 

l Centrul Medico-Social „Sfântul 
Andrei”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, Şos.Berceni, nr.12A, 
sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi: -Infirmieră: 2 posturi, 
contractual temporar vacante. 
Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt cele prevăzute la 
art.3 din HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 06.02.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 08.02.2017, ora 10.00; -proba 
practică în data de 10.02.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii pentru postul 
de infirmieră trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii speci-
fice: -diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -curs de infirmieră orga-
nizat de OAMGMAMR sau furni-
zori autorizați de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice, cu apro-
barea Ministerului Sănătății 
-Direcția generală resurse umane şi 
certificate; -vechime în activitate: 
minimum 6 luni. 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 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 16045/2016. Nr. 303540 din 13.12.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 13 decembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 

din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că în ziua de 29 decembrie 2016, ora 14.00, la sediul Administrației Județene               

a Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 

Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC 

D'Alex Styling SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Băii, bl. S3, sc. C, et. 3, ap. 56, jud. Ialomița, 

cod de identificare fiscală 33709140: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 

drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, 

exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Combină tratamente cosmetice cu 12 funcții IM 

9398, an fabricație 2014, 1.579 lei, 20%; 2. Aparat bronzare organică Rowe HVLP 550, an fabricație 

2015, 1.359 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 decembrie 2016, ora 16.30: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 

29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau 

cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 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 0243.237.140, interior 186, 286. Data afișării: 14.12.2016.
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sediul Centrului Medico-Social 
„Sfântul Andrei”. Data-limită de 
depunere a dosarelor este 
22.12.2016, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare la sediul: Şos.Berceni, 
nr.12A, sector 4, Bucureşti, 
persoană de contact: Tănase 
Monica, telefon: 021.334.37.25; 
fax: 0372.872.850, e-mail: cms.
sfandrei@yahoo.ro

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanța, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str.Sentinelei, 
nr.40, județul Constanța, organi-
zează concurs, în conformitate cu 
HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale permanent vacante: 
-1 post economist debutant, studii 
superioare (S), biroul Management 
al calității serviciilor medicale; -1 
post economist, gradul II, speciali-
tate economist, studii superioare 
(S) -serviciul RUNOS -Achiziții 
Publice -Aprovizionare -Transport 
-Administrativ; -1 post asistent 
medical principal-şef, specialitate 
pediatrie, studii PL -secția Pneu-
mologie Copii. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 10.01.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
13.01.2017, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Economist debutant, 
studii superioare (S): -diplomă de 
licență; nu este necesară vechimea 
în specialitate; Economist, gradul 
II, studii superioare (S): -diploma 
de licență; -minim 6 luni vechime 
în specialitate; -concurs pentru 
ocuparea postului; Asistent 
medical principal-şef, specialitate 
pediatrie, studii PL: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau prin echivalare, 
conform HG 797/1997; -minim 5 
ani vechime ca asistent medical; 
-examen pentru obținerea gradului 
de principal. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data  de 
30.12.2016, ora 10.00, la sediul 
spitalului, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul spitalului, 
biroul RUNOS, persoană de 

contact: Paciu Luminița, telefon: 
0241.486.338.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr.Carol Davila” Bucureşti 
scoate la concurs, conform HG 
286/2011, un post vacant contrac-
tual de Şef Birou Gradul II la 
Biroul de Management al Calităţii 
Serviciilor Medicale. Cerințe 
pentru ocuparea postului: diplomǎ 
de licenţă în drept, 5 ani vechime 
în specialitate, concurs pentru 
ocuparea postului. Dosarele de 
concurs se depun la Biroul 
RUNOS din cadrul spitalului pǎnǎ 
la data de 29.12.2016, ora 14.00. 
Proba scrisǎ va avea loc ǎn data de 
09.01.2017, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc ǎn data de 
11.01.2017, ora 9.00, la sediul 
spitalului din Calea Griviţei, nr.4, 
sect.1, Bucureşti. Mai multe infor-
mații pot fi obținute la avizierul 
spitalului şi pe site-ul www.spcarol-
davila.ro

l UM 01556 Mangalia, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual, magaziner/M, la depo-
zitul materiale tehnice şi CL din 
UM 01556 Mangalia/studii medii, 
vechime în muncă 6 luni, astfel: 
10.01.2017, ora 11.00- proba scrisă; 
16.01.2017, ora 11.00- interviul. 
Data limită de depunere a dosa-
relor- 30.12.2016, ora 15.30. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
UM 01556 Mangalia, strada 
Portului nr.13, loc.Mangalia, judeţ 
Constanţa, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0241.750.661/interior 
105.

l Primăria Comunei Gălăneşti, 
județul Suceava, organizează în 
zilele de 16.01.2017, ora 10.00- 
proba scrisă, şi 18.01.2017, ora 
10.00- interviul, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice de execuție vacante care se 
regăsesc în structura organiza-
torică a instituției: -Consilier, clasa 
I, grad profesional debutant, în 

cadrul Compartimentului Regis-
tratură, fond arhivistic, resurse 
umane, relații cu publicul; -Consi-
lier, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Compartimentului 
Achiziții Publice. Condiții de 
participare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice: 0 ani; -cunoştinţe de 
operare PC (Word, Excel)- nivel 
mediu; -să îndeplinească cumu-
lativ condițiile prevăzute de art.54 
din Legea 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții de 
desfăşurare a concursului: dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
secretarul comunei Gălăneşti, 
județul Suceava, în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, şi la sediul 
Primăriei Comunei Gălăneşti. 
Relații suplimentare cu privire la 
conținutul dosarului, bibliografie 
etc se pot obține de la secretarul 
comunei, telefon: 0230.412.320.

l Anunţ pentru încadrarea a 3 
(trei) posturi de funcționar public 
cu statut special (2 – ofiteri si 1 – 
agent) în sistemul administrației 
penitenciare la Penitenciarul 
BRAILA. Penitenciarul BRAILA, 
cu sediul in Braila, str. Carantinei 
nr.4A  scoate la concurs 3(trei) 
posturi vacante de funcționar 
public cu statut special (2 – ofiteri 
si 1 – agent), astfel: 1 post ofiter 
sanatate si securitate in munca si 
protectia mediului; 1 post ofiter 
asistent social; 1 post agent admi-
nistrativ (contabil) – sector Finan-
ciar. Termenul de înscriere este de 
15 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, adică până la data 
de 09.01.2017, orele  15.00, inclusiv 
la structura de Resurse Umane a 
unitatii. Taxa de participare la 
concurs este de 85 lei şi se plăteşte 
la structura financiară a Penitenci-
arului BRAILA. Informatii supli-
mentare privind condiţiile de 

participare la concurs, cerinţele 
postului, actele necesare pentru 
dosarul de înscriere, probele de 
concurs şi locul de susţinere a aces-
tora, tematica şi bibliografia de 
concurs se obtin la tel. 0239619314/
int.115, sau la sediul Penitencia-
rului Braila ori pe site-ul unitatii 
http://anp.gov.ro/web/penitencia-
rul-braila, şi pe site-ul Administra-
ţiei Naţionale a Penitenciarelor 
(www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de 
derulare). 

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere 
vacante  de  director general 
adjunct  -Direcţia Generală 
Programe Infrastructură Mare 
(Infrastructura de Mediu), director 
general adjunct -Direcţia Generală 
Programe Infrastructură Mare 
(Infrastructura  de Transporturi),  
şef serviciu -Serviciul Coordonare 
Sistem, şef serviciu -Serviciul  
Monitorizare Programe, şef 
serviciu -Serviciul Avizare 
Contracte şi Contencios Adminis-
trativ, şef serviciu -Serviciul 
Unitatea Implementare POAD, şef 
serviciu -Serviciul de Comunicare 
şi şef serviciu -Serviciul Verificare 
Achiziţii şi Plăţi din cadrul Minis-
terului Fondurilor Europene. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici, în data de 29 decem-
brie 2016, la ora 11.00, proba 
scrisă. Proba suplimentară elimi-
natorie de testare a cunoştinţelor 
de operare pe calculator şi a cunoş-
tinţelor de limbă străină va avea 
loc în data de 29 decembrie 2016, 
ora 09.00. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 8 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţi-
onarilor Publici, conform OUG 
45/2008. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 

afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici şi la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Şcoala Gimnazială, comuna 
Cîlnic, cu sediul în strada Princi-
pală, numărul 47, sat Cîlnic, 
comuna Cîlnic, judeţul Gorj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de execuție, 
vacante, 1 post, format din: 0,50 
normă secretar+0,50 normă 
contabil (administrator financiar). 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)înde-
plineşte condițiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs şi 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -vechime în specialitatea 

studiilor necesare ocupării 
postului: cel puţin 3 ani vechime în 
contabilitate; -studii superioare în 
specialitate -contabilitate sau 
administrație publică. Concursul 
se va organiza la sediul instituției, 
conform calendarului următor: -30 
decembrie 2016, până la ora 13.00: 
depunerea dosarelor la sediul 
unității; -11 ianuarie 2017, ora 
09:00: proba scrisă; -11 ianuarie 
2017, ora 12:00: proba practică; -11 
ianuarie 2017, ora 13:00: proba 
interviu. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Şcolii Gimna-
ziale, în strada Principală, numărul 
47, sat Cîlnic, comuna Cîlnic, 
judeţul Gorj, telefon: 0253.276.450.

l Comuna Afumaţi, cu sediul în 
localitatea Afumaţi, Str.Principală, 
nr.39, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
contractuale, vacante, de muncitor 
calificat /electrician, la Comparti-
mentul auxiliar. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare: a)are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European şi  domicil iul  în 
România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)înde-
plineşte condițiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 46/2016. Nr. 303538 din 13.12.2016. Anunț 

privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 13 decembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că, în ziua de 29 decembrie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor 

vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Modercon SRL, cu 

sediul în localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. MB 6, sc. D, ap. 3, jud. Ialomița, cod de identificare 

fiscală 2072909: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei, Cota 

TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Atelier în Sc = 304 mp, BCA, plăci azbo, an PIF 1994, 95.950 lei, scutit; 

2. Uscător în Sc = 42 mp, cărămidă, plăci azbo, an PIF 1994, 10.969 lei, scutit; 3. Birou în Sc = 10 mp, 

BCA, plăci azbo, an PIF 1994, 10625 lei, scutit. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 decembrie 

2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de par-   

ticipare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar 

restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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 limbă română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 

dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 

stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participă debitorul în nume 

propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 

din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 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 0243.237.140, 

interior 186, 286. Data afișării: 14.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 6342/2015. Nr. 303537 din 13.12.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 13 decembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 

din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că în ziua de 29 decembrie 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 

Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC 

Euroinvest SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, bd. Chimiei, nr. 10, jud. Ialomița, cod de identificare 

fiscală 18740540: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei, Cota 

TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Încărcător frontal pe roți  marca Yto, tip ZL 50F, an fabricație 2008, 

5500 cc, 162 kw, 57.4500 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați             

în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 decembrie                

2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de                   

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar 

restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 

de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 

dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 

stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume 

propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 

din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 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 0243.237.140, 

interior 186, 286. Data afișării: 14.12.2016.
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a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -studii liceale sau școală 
profesională; -calificare în dome-
niul postului (atestat profesional în 
meseria electrician); -fără vechime. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -30 decem-
brie 2016: termenul-limită pentru 
depunerea dosarelor; -10 ianuarie 
2017, 09.00: proba scrisă; -13 ianu-
arie 2017, 10.00: proba practică; 
-13 ianuarie 2017, 13.00: proba 
interviu. Conform art.6 al Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru înscrierea la 
concurs candidații vor prezenta un 
dosar de concurs care va conține 
următoarele documente: a) cererea 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorității sau 
instituției publice organizatoare; b) 
copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea 
sau instituția publică; d)carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverin-
țele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specia-
litatea studiilor, în copie; e)cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează; 
f)adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-

datului sau de către unitățile sani-
tare abilitate; g)curriculum vitae. 
Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și cali-
tatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candi-
datul depune o declarație pe 
proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția 
dosarelor, acesta are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data desfășu-
rării primei probe a concursului. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Afumaţi, din 
localitatea Afumaţi, Str. Princi-
pală ,  nr.39,  judeţul  Dol j , 
tel.0251.318.001, fax: 0351.420.220.

l Comuna Afumaţi, cu sediul în 
localitatea Afumaţi, Str.Principală, 
nr.39, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
contractuale, vacante, de muncitor 
calificat /instalator sanitar, la 
Compartimentul auxiliar. Pentru a 
ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare: a)are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European și  domicil iul  în 
România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f) înde-
plinește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: -studii liceale sau școală 
profesională; -calificare în dome-
niul postului (certificat calificare în 
meseria instalaţii sanitare); -fără 
vechime. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -30 
decembrie 2016: termenul-limită 
pentru depunerea dosarelor; 
-11 ianuarie 2017, 09.00: proba 
scrisă; -16 ianuarie 2017, 10.00: 
proba practică; -16 ianuarie 2017, 
13.00: proba interviu. Conform 
art.6 al Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, pentru înscrierea 
la concurs candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: a)
cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autorității 
sau instituției publice organiza-
toare; b)copia actului de identitate 
sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 
c)copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale altor 
acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea 
sau instituția publică; d)carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverin-
țele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specia-
litatea studiilor, în copie; e)cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează; 
f)adeverință medicală care să 

ateste starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sani-
tare abilitate; g)curriculum vitae. 
Adeverința care atestă starea de 
sănătate conține, în clar, numărul, 
data, numele emitentului și cali-
tatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candi-
datul depune o declarație pe 
proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, în cazul în 
care este declarat admis la selecția 
dosarelor, acesta are obligația de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel 
mai târziu până la data desfășu-
rării primei probe a concursului. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Afumaţi, din 
localitatea Afumaţi, Str.Principală, 
n r . 3 9 ,  j u d e ţ u l  D o l j , 
tel.0251.318.001, fax: 0351.420.220.

LICITAŢII CITAȚII
l Subsemnata Ciobanu Eugenia, 
îl caut pe numitul Corocăescu 
Cătălin în vederea moștenirii după 
C o r o c ă e s c u  D u m i t r u . 
0231.525.062.

l Pârâta S.C. Miva Prod 
Company S.R.L. Iași cu ultimul 
sediu cunoscut în Iași, str. Suci-
vada nr. 11, bl. P4, sc. C, et. 1, ap. 7, 
cam. 2 este chemată la Judecătoria 
Iași, Secția Civilă, sala 4, complet 
C 17, în data de 23.01.2017, ora 
8.30, dosar nr. 3571/245/2016 în 
proces cu reclamanta Universi-
tatea Tehnică Gheorghe Asachi 
din Iași fond– acțiune în răspun-
dere contractuală.

l Se citeaza Turcus Floare cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Sepreus, jud. Arad, la Judecatoria 
C h i s i n e u - C r i s  i n  d o s a r 
nr.1605/210/2016, pentru data de 
19.01.2017, ora 9, sala 3, in proces 
cu Covaciu Simion si Covaciu 
Floare avand ca obiect uzucapiune.

l Pârâta Ruţă Alina Cristina este 
citată în dosarul nr. 3311/329/2016 
al Judecătoriei Turnu Măgurele, în 
proces de divorţ cu reclamantul 
Ruţă Ionuţ Adrian dosar aflat în 

procedură prealabilă.

l Pârâtul Freund Siegfried Josef 
este chemat la Tribunalul Brașov 
în data de 10.01.2017, ora 09.00, 
sala T1, în dosarul civil nr. 
2699/197/2013 cu menţiunea 
pentru interogatoriu, pentru Apel 
succesiune și ieșire din diviziune 
intentat de reclamantul Căpăţână 
Alexandru Aurel.

l Se citează parata Bucur 
Luminiţa, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Alcarras, Spania, la 
Judecătoria Moinești, termen 
17.01.2017, dosar 651/260/2016, 
obiect reducere pensie de întreţi-
nere, reclamant Colăcel Petru.   

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
rești, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele: Dacia 1410, 
culoare albă, aflat pe str.Vatra 

Dornei nr. 11, bl.18 B+C, sc.2, 
parcare loc 10, BMW, culoare albă, 
cu plăcuţă de înmatriculare F 334 
CBW 77, aflat pe str. Ciocănești 
nr.16. În caz contrar se va dispune 
inventarierea, expertizarea, ridi-
carea, transportarea și depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr.38A, 
Sector 4, București.

l Se aduce la cunoștinţa numitei 
Bengescu Francisca Mihaela domi-
ciliată în Oraș Băicoi, Str Progresul 
nr 21, Bl.21, SC.B, AP.36, Judeţ 
Prahova reprezentată prin curator 
special avocat Iordache Daniela 
Carmen faptul că prin sentinţa 
civilă nr 2346 pronunţată la data 
de 08.06.2016 în dosar civil nr 
294/204/2015, s-a admis acţiunea 
formulată de reclamantul Bucuraș 
Ştefan Marius domiciliat în 
Comuna Drăgănești, sat Bărăitaru 
nr 150, Judet Prahova, dispunând 
rezoluţiunea antecontractului de 
vânzare-cumpărare încheiat la 
data de 02.12.2014 și titular 
chitanţă obligând pârâta să resti-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova . Serviciul 

Fiscal Orășenesc Bușteni anunță organizarea licitației privind 

vânzarea a 5 (cinci) containere metalice de șantier, aflate în stare 

satisfăcătoare, proprietate a debitorului S.C. Gadani Mont S.R.L. 

Licitația se va desfăsura la sediul organului fiscal din Bușteni, str. 

Nestor Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în ziua de 29.12.2016, ora 

12.00. Prețul de pornire al licitației este de 10.622 lei, exclusiv 

T.V.A. Anunțul nr. 43097/14.12.2016 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site - ul ANAF (licitații). Pentru 

date suplimentare, privind condiții de participare și acte necesare 

la depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.320.155, 

persoană de contact Voicu Mihai.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Anunț 

citare prin publicitate. S.C. Danmar Cereal Impex S.R.L., cu ulti-

mul sediu cunoscut în municipiul Călărași, strada Prelungirea 

Sloboziei, nr. 1, județul Călărași, având cod unic de identificare 

fiscală 27431234, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J51/364/2010, 

reprezentată prin domnul Croitoru Daniel Ionuț, în calitate de 

administrator, domiciliat în municipiul Călărași, strada Năvodari, 

nr. 1 bis, bl. E25, sc. 2, et. 2, ap. 9, județul Călărași, debitoare în 

dosarul nr. 1735/116/2016 în contradictoriu cu creditoarea 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, județul 

Călărași, având ca obiect procedura insolvenței - societăți cu 

răspundere limitată, este chemată la Tribunalul Călărași, camera 

Sala 2, Complet c30, în data de 11 ianuarie 2017, ora 10.30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 92758/2012. Nr. 303541 din 13.12.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru  bunuri mobile. Data: 13 Decembrie 2016. În  temeiul art. 250, alin. 

(2), din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

se face cunoscut că în ziua de 29 decembrie 2016, ora 15.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 

licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului gajist SC Sparcom Impex SRL, 

pentru recuperarea obligațiilor fiscale ale debitoarei SC MS Bravo Consulting SRL, cu sediul în 

localitatea Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 12, et. 1, camera 1, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 

25182439: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *; 1. Autoturism BMW X5 X70/ xdrive, 2993 cc, motorină, an fabricație 2009, 

85.600 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 

sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 decembrie 2016, ora 16.30: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 

29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau 

cont card); 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 limbă română; pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 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 0243.237.140, interior 186, 286. Data afișării: 14.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 15691/2016. Nr. 303539 din 13.12.2016. 

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 13 decembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 

din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 

face cunoscut că în ziua de 29 decembrie 2016, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. 

Ialomița, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC 

Lucsuner Com SRL, cu sediul  în localitatea Slobozia, bd. Plevnei, nr. 63, jud. Ialomița, cod de 

identificare fiscală 4099579: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, 

lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Buldoexcavator Terex 820, an fabricație 2006, 400 cc, 68,5 kw, 

6300 h, 86.225 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea     

bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 decembrie 2016, ora 16.30: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 

29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau 

cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 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 0243.237.140, interior 186, 286. Data afișării: 14.12.2016.
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tuie reclamantului suma de 1000 
euro achitată cu titlul de avans, 
precum şi suma de 1103,20 lei 
reprezentând cheltuieli de judecată. 
Sentinţa are drept de apel de 30 zile 
de la comunicare.   

LICITAŢII NOTIFICĂRI
l Administrator judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Grondinis 
SRL DIN Ploieşti, Prahova, CUI 
29029625, J29/1305/2011, la tribu-
n a l u l  P r a h o v a  –  d o s a r 
6216/105/2016, termen inregistrare 
creante 19 ianuarie 2017, termen 
tabel preliminar 07 februarie 2017, 
termen tabel definitiv 03 martie 
2017, sedinta adunarii creditorilor 
13 februarie 2017 ora 14:00.

LICITAŢII DIVERSE
l Butoeru Ilie anunţ dispariţia 
mamei mele Butoeru Gheorghiţa, 
născută la data de 08.10.1937, cu 
ultimul domiciliu în com. Mădulari, 
jud. Vâlcea, rugând ca orice 
persoană să comunice date pe care 
le cunoaşte în legătură cu cel 
dispărut la nr. telefon 0761622822 
sau la orice secţie de poliţie.

l Petre Daniela anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Împrej-
muire teren forestier” propus a fi 
amplasat în oraş Pantelimon, Tarla 
74, Parcela 753, nr. cadastral 
972/15/1,995, judeţul Ilfov. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov din 
Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii nr. 
1, sector 6 şi la sediul lui Petre 
Daniela din Bucureşti, sector 1, str. 
Herman Oberth, nr. 6. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov.

l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias, titular la proiectului 
“lucrari privind punerea in sigu-
ranta conducta Ø20” HATEG – 
Dealu Babii-Paroseni”, anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei de emitere a deciziei etapei 
de incadrare, pentru proiectul 
“lucrari privind punerea in sigu-
ranta conducta Ø20” Hateg – 
Dealu Babii-Paroseni” situat in 
Vulcan, zona Dealu Babii, Judetul 
Hunedoara. Decizia autoritatii de 
mediu, precum si informatiile rele-
vante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului A.P.M. Hunedoara, din 
Municipiul Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 25, in zilele de luni - joi intre 
orele 8-16.30 si vineri intre orele 
8-14, precum si la urmatoarea 
adresa de internet (http://apmhd.
anpm.ro). Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
carii prezentului anunt, pana la 
data de 19.12.2016. 

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
1139 din data de 08.12.2016, 
pronunţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
7833/105/2012, anunţă deschiderea 
procedurii generale a falimentului 
debitoarei Prodprest Productie 
Prestari Industriale Import Export 
SRL, Ploiesti, str. Gheorghe Doja, 
nr. 221, jud. Prahova, CIF RO 

1359526, J29/1561/1991. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor în tabelul 
suplimentar al creanţelor este 
25.01.2017. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
25.02.2017. Termenul pentru depu-
nerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
15.03.2017.Termenul pentru soluti-
onarea contestatiilor la creantele 
nascute in cursul procedurii si 
pentru intocmirea  tabelului defi-
nitiv consolidat al  creanţelor este 
25.03.2017.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 1143 din data de 
08.12.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Prahova, Secţia a II-a 
Civilă, în dosarul 679/105/2014, 
anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului debitoarei 
Radcar Autoserv SRL, Bucov, nr. 
1271,  jud.  Prahova,  CIF 
RO16999370, J29/2576/2004. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor este 25.01.2017. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 
25.02.2017.Termenul pentru 
depunerea eventualelor contes-
taţii formulate împotriva tabe-
lului suplimentar al creanţelor 
este 15.03.2017. Termenul pentru 
solutionarea contestatiilor la 
creantele nascute in cursul proce-
durii si pentru intocmirea  tabe-
lului definitiv consolidat al  
creanţelor este 25.03.2017.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judiciar 
în dosarul 4824/111/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Artystil Home 
S . R . L .  C U I  2 9 0 0 8 2 3 1 
J5/1533/2011 ÎI anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţionate 
că s-a deschis procedura prevă-
zută de Legea nr. 85/2014 şi, în 
consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţei dumnea-
voastră asupra averii debitoarei 
S.C. ARTYSTIL HOME  S.R.L. 
este data de 09.01.2017; 2. 
termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar 
al creanţelor va fi data de 
20.01.2017; 3. termenul pentru 
soluționare eventualelor contes-
tații va fi data de 27.01.2017 şi 
termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 
15.02.2017; 4. prima şedinţă a 
adunării creditorilor va avea loc 
în data de 25.01.2017, ora 14.00, 
la adresa Private Liquidation 
Group IPURL, Oradea, str. 
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor.

LICITAŢIIADUNĂRI GENERALE
l  Faberrom SA, cu sediul Bucu-
reşti, Bd.Iuliu Maniu, nr.7, Sector 
6 înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/620/1991, 
CUI:455053, prin Preşedintele 
Consiliului de Administraţie 
convoacă şedinţa Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
în data de 09.01.2017, ora 15.00 la 
sediul Faberrom SA, clădirea 

Corp N, cu următoarea ORDINE 
DE ZI: 1.Aprobarea Rapoartelor 
de evaluare întocmite de expert 
Şchiopu Corneliu cu privire la 
activele: -Clădire şi teren situate 
în str.Sârbu Constantin, nr.3, sat 
Dudu, com. Chiajna, jud. Ilfov, 
-Teren extravilan situat în com.
Moara Vlăsiei, jud.Ilfov, nr. 
cad.881, CF574, tarla 27, parcela 
103. 2.Aprobarea subscrierii de 
noi acţiuni de către acţionarii 
Daniela Schoppmeyer şi Oana 
Popa prin aportarea activelor 
menţionate la pct.1. 3.Stabilirea 
numărului de acţiuni acordate în 
schimbul aportului de către acţio-
narii Daniela Schoppmeyer şi 
Oana Popa al activelor menţionate 
la pct.1. În cazul în care la data de 
09.01.2017, ora 15.00 nu se întru-
nesc condiţiile de cvorum nece-
sare, se fixează în temeiul Legii 
nr.31/1990 cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor Societăţii pentru data de 
10.01.2017, ora 15,00, în acelaşi loc 
şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII LICITAȚII
l U.M. 01189 Botoşani organi-
zează în data de 16.01.2017 o lici-
taţie publică cu strigare pentru 
închirierea unei suprafeţe de 
27,8453 ha, teren pentru păşunat. 
Relaţii la sediul unităţii din strada 
Petru Rareş, nr. 62- 64, telefon 
0231.585.965, interior 114 sau 117.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 25.07.2016, conform 
deciziei Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 12 Octom-
brie 2016, bunurile imobile absolut 
indispensabile exploatării, aparţi-
nând   debitoarei MOLDOMIN 
SA, împreună cu transferul drep-
turilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de conce-
siune pentru exploatarea minere-
ului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 27 Decembrie 
2016, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, 
cod 700310, organizeaza la sediul 
sau procedura de „Selectie de 
oferte”, cu oferte de pret in plic 
inchis,  in vederea atribuirii 
contractului de servicii „ASIGU-
RARI RCA 2017”. Pentru partici-
parea la procedura de achizitie, 
ofertantul trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in „Documentatia 
de achizitie” care se poate ridica 
de la sediul SC Citadin SA, servi-
ciul achizitii, contra sumei de 100 
lei pana pe data de 20.12.2016. 
Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: oferta cea mai 
avantajoasa din punct de vedere 
tehnico-economic. Documentatia 
de ofertare va fi depusa la registra-
tura unitatii, pana la data 
de 21.12.2016, orele 1000. Proce-
dura se va desfasura la sediul S.C. 
C I TA D I N  S . A .  i n  z i u a 
de 21.12.2016, cu incepere de la 
orele 1200. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei 

si conditiile de participare se pot 
obtine la tel.: 0232.240.885.

l 1. Denumirea, adresa, numărul 
de fax, adresa de e-mail ale auto-
rităţii contractante şi ale biroului 
de la care se pot obţine, după caz, 
informaţii suplimentare: Comuna 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32, 
j u d e ţ u l  B i h o r,  t e l e f o n : 
0 0 4 . 0 2 5 9 . 4 4 7 . 0 3 6 ,  f a x : 
004.0259.447.036, e-mail: prima-
riauseu@yahoo.com. 2. Hotărârea 
privind stabilirea modalităţii de 
gest iune:  HCL nr.43 din 
27.04.2016, HG nr.717/2008. 3.
Aria teritorială unde urmează a se 
presta/furniza serviciul/activi-
tatea: localitatea Luncşoara, 
judeţul Bihor. 4. Serviciul/ activi-
tatea care urmează să fie prestat /
prestată/furnizat/furnizată/deta-
liat/detaliată pe activităţi: Dele-
garea gestiunii serviciului de apă 
şi canalizare din aria administra-
tiv-teritorială a comunei Auşeu, 
judeţul Bihor; -serviciul de 
alimentare cu apă cuprinde totali-
tatea activităţilor necesare pentru: 
captarea apei brute, din surse de 
suprafaţă sau subterane; tratarea 
apei brute; transportul apei pota-
bile şi /sau industriale; înmagazi-
narea apei; distribuţia apei 
potabile şi/ sau industriale; -servi-
ciul de canalizare cuprinde totali-
tatea acţiunilor şi activităţilor 
necesare pentru: colectarea, 
transportul şi evacuarea apelor 
uzate de la utilizatori la staţiile de 
epurare; epurarea apelor uzate şi 
evacuarea apei epurate în emisar; 
colectarea, evacuarea şi tratarea 
adecvată a deşeurilor din gurile 
de scurgere a apelor pluviale şi 
asigurarea funcţionalităţii aces-
tora; evacuarea, tratarea şi depo-
zitarea nămolurilor şi a altor 
deşeuri similare derivate din acti-
vităţile prevăzute mai sus; evacu-
area apelor pluviale şi de 
suprafaţă din intravilanul locali-
tăţilor. 5.Durata contractului de 
delegare a gestiunii: 20 de ani. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax şi adresa de 
e-mail ale biroului/persoanei de la 
care se poate solicita documen-
taţia de delegare, precum şi 
modalităţile de obţinere a docu-
mentaţiei: Registratura Primăriei 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32, 
tel .004.0259.447.036, fax: 
004.0259.447.036, Comuna 
Auşeu, judeţul Bihor, persoană de 
contact: Cuc Aurel. 7.Dacă este 
cazul, costul şi condiţiile de plată 
în vederea obţinerii documenta-
ţiei de delegare: Nu este cazul. 
8.Termenul-limită de depunere a 
ofertelor, data şi ora, adresa la 
care se depun/transmit ofertele: 
data 17.01.2017, ora 10.00, 
Primăria Auşeu, localitatea 
Auşeu, nr. 32, Comuna Auşeu, 
judeţul Bihor. 9.Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: data 
17.01.2017, ora 11.00, Primăria 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr.32, 
Comuna Auşeu, judeţul Bihor. 
10.Dacă este cazul, garanţiile 
solicitate: 2.500 de lei, Comuna 
Auşeu, localitatea Auşeu, nr. 32, 
judeţul Bihor, cod fiscal: 4390488, 
Tr e z o r e r i a  A l e ş d ,  c o n t : 
RO45TREZ0815006XXX000046. 
11.Durata de valabilitate a ofertei: 
90 de zile. 12. Pagina web pe care 
este disponibilă documentaţia:-.

l Debitorul S.C. Panital 
Construct S.R.L. societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil 

“construcție C2” în suprafață 
construită de 348,41mp, aflat în 
patrimoniul societății debitoare 
Panital Construct SRL, ce se află 
edificat pe teren în proprietatea 
Mihalache Ion Lucian, situat în 
Mun. Ploieşti, Str. Strandului 
Nr.3, Județ Prahova. Prețul de 
pornire al licitației 222.245,00Lei 
exclusiv TVA. 2.Alte mijloace fixe 
apar ț inând S .C.  Pani ta l 
Construct S.R.L. Prețul caietului 
de sarcini pentru imobil (clădire) 
aflat în proprietatea S.C. Panital 
Construct S.R.L este de 1000lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
l i c i t a ț i e i  p e n t r u  i m o b i l 
“construcție C2” şi mijloacele 
fixe, reprezintă 70% din valoarea 
de piață exprimată în Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Listele cu 
mijloace fixe şi Caietul de sarcini 
pentru imobil “construcție C2” 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO87BITR-
PH1RON037769CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. Bucureşti -Ag. 
Ploieşti, până cel târziu cu 24 ore 
înainte de şedința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietelor 
de sarcini şi a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietatea 
imobiliară şi pentru mijloace fixe, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară şi 
mijloacele fixe, prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 
20.12.2016 ora 11:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data 10.01.2017; 
1 7 . 0 1 . 2 0 1 7 ;  3 1 . 0 1 . 2 0 1 7 ; 
07.02.2017 ora 11:00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploieşti, Str. Elena Doamna 
nr.44A, Județ Prahova. Pentru 
re laț i i  sunați  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

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 licitați-
ilor pentru stocul de marfă aparți-
nând SC Zadumit Com Prod 
SRL reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA,  arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO72BITR003010064199RO01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti, Ag. Ploieşti, până la orele 
14.00 am din preziua stabilită lici-
taţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi dată a 
Regulamentului de licitație pentru 
stocul de marfă, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru stocul de 
marfă, prima şedință de licitație a 
fost stabilită în data de 21.12.2016, 
ora 11.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi în 
data de  11.01.2017; 18.01.2017; 
25.01.2017; 01.02.2017, ora 11.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 

desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro

l Debitorul Societatea de 
Construcții Poduri ARPOM SA 
-în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: -Imobil (teren 
1.609mp şi construcții) situat în 
Timişul de Sus, județul Braşov. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 20.000EURO, exclusiv TVA. 
Prima şedință de licitație va avea 
loc în data de 10.01.2017, ora 
15:30. Dacă imobilul nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor avea loc în 
data de: 17.01.2017, 25.01.2017, 
31.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 
21.02.2017, 28.02.2017, 07.03.2017 
şi 14.03.2017 ora 15:30, prețul de 
pornire rămânând aceleaşi.  Toate 
şedințele de licitație se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1. Participarea la 
licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. 
RO78BTRL04801202P27697XX 
deschis la Banca Transilvania, 
Agenția Chibrit, pe seama debi-
toarei ARPOM SA, până la data şi 
ora stabilită pentru desfăşurarea 
licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației şi de 
achiziționarea până la aceeaşi 
dată şi oră a Caietului de sarcini 
care este în valoare de 1.000RON, 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini poate fi achitat în contul 
l ichidatorului judiciar nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti, nr.71, et.5, sector 
1. Pentru relații suplimentare 
s u n a ț i  l a  t e l e f o n / f a x : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Primăria Municipiului Olteniţa 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087,  anunță Organi-
zarea licitației publice deschise cu 
ofertă în plic pentru concesionarea 
a 2 (două) terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului 
Olteniţa, situate în municipiul 
Olteniţa, str. Dr.L.Popescu, nr.56A, 
zona Poliția de Frontieră, în 
suprafață de 24,6mp fiecare, 
respectiv poziția 22 şi 23, cu desti-
naţia “garaje auto”, în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
Regulamentulului privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /
închirierea/ vânzarea bunurilor 
aparţinând domeniului privat/
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului 
Oltenița, cu modificările ulteri-
oare, cât şi cu prevederile Legii 
nr.215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data, ora 
şi locul de deschidere a ofertelor: 
str. Dr.L.Popescu, nr.56A, zona 
Poliția de Frontieră, poziția 22 
-20.01.2017, ora 11:00; str. Dr.L.Po-
pescu, nr.56A, zona Poliția de 
Frontieră, poziția 23 -20.01.2017, 
ora 11:30; Licitațiile vor avea loc la 
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sediul Primăriei municipiului Olte-
nița, b-dul Republicii, nr.40. Prețul 
minim de începere al licitației este 
de 4,6euro/mp/an (curs B.N.R.). 
Ofertanții pot depune ofertele 
până la data și ora limită de: str. 
Dr.L.Popescu, nr.56A, zona Poliția 
de  Front i e ră ,  poz i ț ia  22 
-18.01.2017, ora 12:00; str. Dr.L.Po-
pescu, nr.56A, zona Poliția de 
Frontieră, poziția 23 -18.01.2017, 
ora 12:00; Ofertele se vor depune 
la registratura Primăriei munici-
piului Oltenița din b-dul Repu-
blicii, nr.40, într-un singur 
exemplar original. Documentele 
licitației se vor pune la dispoziție 
începând cu data de 15.12.2016 la 
sediul Primariei municipiului Olte-
nița, b-dul Republicii, nr.40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20lei și 
se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Oltenița. Ofertanții 
sunt obligați să depună până la 
termenul limită de primire a ofer-
telor, dovada achitării garanției de 
participare și a contravalorii caie-
tului de sarcini. Durata concesi-
unii: 12 ani, cu posibilități de 
prelungire în condițiile legii. 
Anunțul privind licitația publică 
deschisă pentru concesionarea a 
2(două) terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului 
Olteniţa, cu destinaţia “garaje 
auto”, va fi afișat la panoul de 
afișaj al primăriei începând cu 
data de 15.12.2016. Solicitări de 
clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, sau 
pot fi transmise prin fax la nr. 
0242/515087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii ofer-
telor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legatură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea și încetarea contractului de 
concesiune, precum și a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
<LLNK 12004   554 10 201   0 
47>Legii contenciosului adminis-
trativ  nr. 554/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. Acţi-
unea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se află sediul concedentului. Data 
transmiterii spre publicare a anun-
țului: 13.12.2016. Primar Ţone 
Petre, Întocmit Zavalaș Liviu.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str.I.C. Brătianu, nr.11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, 
CIF: 17044001, aflată în proce-
dura de faliment dosar nr. 
9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar Yna Consulting SPRL și 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare bunuri mobile 
– autorurisme- diminutate cu 
40% față de preturile stabilite 
prin raportul de evaluare: 1. 
Peugeot Partner B66CYZ, an 
fabricatie 2007  - 7140,00 lei; 2. 
Dacia  Logan MH19CNF, an 
fabricatie 2006 –2640,00 lei; 3. 
Dacia Drop Side MH14CNF, an 
fabricatie 2003 - 2880,00 lei; 4. 
Bunurile mobile mijloace fixe 
conform listelor ce se pot studia 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-

dinti, sau la biroul din Dr. Tr. 
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr.Severin str. I.C. Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi. 
(Pretul este diminuat cu 50% fata 
de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare). 5. Bunurile mobile 
obiecte de inventar conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la 
biroul din Dr.Tr.Severin, str. B-dul 
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, 
ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul 
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. 
I.C. Brătianu, nr.11A, judeţul 
Mehedinţi (Pretul este diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare). 6. Bunurile 
mobile obiecte de inventar 
conform listelor ce se pot studia 
la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti, sau la biroul din Dr.Tr.
Severin, str. B-dul Iuliu Maniu nr. 
20 bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehe-
dinti sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr.Severin str. I.C. Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi (Pretul 
este diminuat cu 50% fata de 
pretul stabilit prin raportul de 
evaluare EXA/4/11.01.2014). 7. 
Bunurile mobile obiecte de 
inventar si mijloace fixe conform 
listelor ce se pot studia la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la 
biroul din Dr. Tr. Severin, str. 
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, 
sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la 
sediul debitoarei din Dr.Tr.
Severin str. I.C. Brătianu, nr.11A, 
judeţul Mehedinţi. (Pretul este 
stabilit prin raportul de evaluare 
nr. 218/24.08.2016). 8. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr.Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud.Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
raportul  de evaluare nr. 
219/29.08.2016). 9. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr.Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud.Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
raportul  de evaluare nr. 
220/29.08.2016). 10. Bunurile 
mobile obiecte de inventar si 
mijloace fixe conform listelor ce 
se pot studia la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, sau la biroul din 
Dr.Tr.Severin, str. B-dul Iuliu 
Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1, ap.2, 
jud.Mehedinti sau la sediul debi-
toarei din Dr.Tr.Severin str. I.C. 
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehe-
dinţi. (Pretul este stabilit prin 
raportul  de evaluare nr. 
222/29.08.2016). Preturile nu 
includ TVA. Licitaţia va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul 

Mehedinţi la data de 12.01.2017 
orele 14:oo.  Licitatia se va relua 
săptămânal în fiecare zi de joi în 
aceeiași locație și aceiași oră. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei cu cel putin 
2 ore inainte de ora licitatiei si 
achizitionarea caietului de 
sarcini. Cont deschis la BRD SA 
Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO54 BRDE 
260S V428 9386 2600. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; exper-
tyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro 

LICITAŢII PIERDERI
l Pierdut card tahograf și atestat 
tahograf pe numele Achim 
Stelian. Le declar nule.

l Pierdut certificat CPC Marfa 
nr. 0342435000 si certificat ADR 
nr. 062076 pe numele Popa Ion.

l Subscrisa Uiegar Florentina 
Mariana PFA, sediu în Curtici, str.
Alba Iulia, nr.70E, jud.Arad, 
F02/842/2013, CUI32062257, 
pierdut certificate constatatoare 
nr.8783/01.03.2016. Le declar 
nule.

l Pierdut Autorizatie de functio-
nare nr. 7395/12.06.2015 si Aviz 
o r a r  d e  f u n c t i o n a r e  n r. 
5879/12.06.2015, eliberate de 
Primaria Arad, pentru Petre 
Daniel Florin II.Le declar nule.

l Pierdut certificat de atestare a 
dreptului de proprietate privată 
nr. 4088/1, eliberat de Prefectura 
Municipiului București și Sect. 
Agricol Ilfov pe numele Stoe 
Velicu. Îl declar nul.

l Declar pierdute: certificat de 
membru nr. B 018076 din 
10.11.2015 și aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei nr. 
20443 din 10.11.2015, eliberate de 
O.A.M.M.R. București pe numele 
Ivașcu Veronica.

l Declar pierdută (nulă) cartelă 
de acces serviciu I.F.I.N.-H.H. 
seria 9992, pe numele Morărescu 
Cezar Adrian.

l Pierdut certificat de inregis-
trare al SABSCUT SRL, C.U.I.: 
30470250, J16/1164/2012, avand 
serie B, NR: 2618272 din data de 
27.07.2012 cu sediul social din 
Municipiul Craiova, Bulevardul 
Dacia, nr.57A, Bloc S3, Scara 2, 
Ap.8, judet Dolj. Le declar nule.

l SC Art&Craft Design SRL, cu 
sediul în Str.Ardealului, nr.9A, 
O t o p e n i ,  I l f o v,  a v â n d 
CUI:RO18238693, declar pier-
derea cărţii de intervenţii a 
memoriei fiscale de la imprimanta 
fiscală cu seria 702735. O declar 
nulă.


