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OFERTE SERVICIU
Anunt Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul
CA de la SC Uzina Electrica
Zalau SA,anunta organizarea
procedurii de selectie a candidatului pentru functia de
Contabil Sef. 0744.60.88.79
l S.C.Doly-Com Distribuţie
S.R.L., Pct.de lucru Roma, Jud.
Botoşani, angajează ciontolitori-tranşatori Cod COR 751102, şi
muncitori ambalare (cu cunoştinţe
şi experienţă în fasonarea pieselor
de carne), Cod COR 932902.
CV-urile se vor transmite la adresa
de email: office@dolycom.ro sau
fax: 0231.565.955. Relaţii la
telefon: 0231.565.970 int.123
-Resurse Umane.
l Primăria Comunei Mihai
Eminescu organizează în data de
19 septembrie 2016 ora 10.00,
proba suplimentară, verificare
cunoştinţe operare PC - probă
eliminatorie, 21 septembrie 2016
ora 10.00 proba scrisă, 23 septembrie 2016 ora 10.00, interviul
pentru ocuparea unei funcţii
publice vacante de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional
asistent, clasa de salarizare 27 în
cadrul Compartimentului Contabilitate din subordinea Serviciului
Financiar- contabil al aparatului de
specialitate al Primarului comunei
Mihai Eminescu. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Comunei Mihai Eminescu.
Concursul va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Mihai
Eminescu. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Mihai Eminescu-loc.
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu,
jud. Botoşani– sau la telefon
0231.512.183.
l Primăria Comunei Mihai
Eminescu organizează în data de
26 septembrie 2016 ora 10.00,
proba suplimentară, verificare
cunoştinţe operare PC - probă
eliminatorie, 28 septembrie 2016
ora 10.00 proba scrisă, 30 septembrie 2016 ora 10.00, interviul
pentru ocuparea unei funcţii
publice vacante de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional
principal, clasa de salarizare 35 în
cadrul Compartimentului Contabilitate din subordinea Serviciului
Financiar -contabil al aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Mihai Eminescu. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei Comunei Mihai
Eminescu. Concursul va avea loc
la sediul Primăriei Comunei Mihai
Eminescu. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Mihai Eminescu-loc.
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu,
jud. Botoşani– sau la telefon
0231.512.183.
l Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar
Sector 2 organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie, respectiv
inspector superior la Biroul Achiziții Publice şi Informatică. Data
organizării probei scrise:
15.09.2016, ora 10.00. Data organizării interviului: 19.09.2016, ora
10.00. Locul: str. Luigi Galvani
nr.20, Sector 2, Bucureşti. Dosarele
de participare se depun până la
data de 05.09.2016. Condiţii de
participare: absolvenţi de studii
superioare de lungă durată în

domeniul economic/ tehnic. Informaţii suplimentare la tel.
021.212.15.44/ 021.212.11.39/222.
l Primăria comunei Cernica,
judeţul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacantă de expert local pe problemele rromilor- Compartimentul
Expert Local Rromi. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţul Ilfov, în
data de 7 septembrie 2016, la ora
11.00- proba scrisă şi 9 septembrie
2016 -interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Cernica, judeţ
Ilfov. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţina în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
judeţ Ilfov. Cerinţe: Studii medii
liceale, minim 2 ani vechime.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov şi la nr.de
telefon (021)369.51.55.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de şef birou – Biroul Strategii, Politici şi Programe de
Dezvoltare Durabilă a Zonei
Montane din cadrul Agenției Zonei
Montane. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, în data de
01 septembrie 2016, ora 10.00,
proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 08 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 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 participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de comisar şef adjunct –
C.J.P.C. Cluj din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia
Consumatorilor Regiunea Nord Vest (Cluj). Concursul se organizează la sediul Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici., în data
de 22 septembrie 2016, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 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. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale

a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon : 0374112714.
l Primăria comunei Cernica,
judetul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacantă de consilier asistentCompartimentul Urbanism şi
Disciplina în Construcţii din
cadrul Primăriei comunei
Cernica. Concursul se organizează
la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţul Ilfov, în data de
20 septembrie 2016, la ora 11.00proba scrisă şi 22 septembrie 2016
-interviul. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile lucratoare de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, judeţ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul Primăriei comunei
Cernica, judeţ Ilfov. Cerinţe:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licenţă,
minim 1 an vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, judeţ
I l f o v ş i l a n r. d e t e l e f o n
(021)369.51.55.
l În conformitate cu prevederile
H.G. nr.286/2011, modificată şi
c o m p l e t a t ă p r i n H . G . n r.
1027/2014, Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la concurs în data de 31
august 2016, ora 10.00 proba
scrisă, iar în data de 7 septembrie
2016 ora 10.00 interviul, a unui
post de execuție contractual
temporar vacant de consilier
afaceri europene din cadrul Direcției generale afaceri europene şi
relații internaționale– Serviciul
coordonare politici europene,
programe cu finanțare UE şi relații
internaționale. Denumirea
postului- consilier afaceri europene, post contractual, de execuție,
pe perioadă determinată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, domeniul economic,
juridic; -Vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: 9 ani; -Limba engleză
scris şi vorbit nivel mediu. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: 31 august 2016, ora
10.00 la sediul MADR. Proba
scrisă: -în data de 31 august 2016,
ora 10.00, la sediul MADR. Interviul: -în data de 7 septembrie 2016,
ora 10.00, la sediul MADR. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 23 august 2016, orele
17.00 la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din
str. B-dul Carol I nr.2-4, sector 3,
Bucureşti. Date contact: tel.
021/3072491, email: stela.teican@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum şi
actele solicitate candidaților la
înscriere vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro şi afişate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I
nr.2-4, sector 3 Bucureşti.
l Primăria Sectorului 6 organizează concurs/ examen de promovare în data de 14.09.2016, ora
10.00 –proba scrisă, pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacantă astfel: -1 post

Şef serviciu- Serviciul Activităţi
Comerciale. Concursul/ examenul
de promovare se organizează la
sediul Primăriei Sectorului 6 în
data de 14.09.2016, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de înscriere
se pot depune în termen de 20 zile
de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 din
Hotărârea Guvernului nr.611/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Primăriei Sectorului 6
www.primarie6.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Sectorului 6 -Serviciul
Managementul Resurselor Umane
şi la nr. de telefon 0376.204.437.
l U.A.T.Comuna Văcăreni,
Județul Tulcea organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual în condițiile
H.G. nr.286/2011. Denumirea
postului- asistent medical comunitar -post contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul
studiilor: şcoală postliceală sanitară sau colegiu asistenți medicali;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: nu.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă
-12.09.2016, ora 10.00, la sediul
Direcției de Sănătate Publică
Tulcea; -interviu -14.09.2016, ora
10.00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Tulcea. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este 06.09.2016, ora 16.00, la sediul
U.A.T.Comuna Văcăreni. Date
contact: Referent Ciortan Neculina, tel.0240.541.539.
l Direcţia Fiscală Braşov, cu
sediul în Braşov, Strada Dorobanţilor, nr. 4 organizează concurs
conform Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiilor publice
vacante, de: 1 post de Referent cls.
III grad profesional principal.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Probă scrisă în data de 16.09.2016,
ora 10:00; -Probă interviu în
maxim 5 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă studii medii
liceale, respective studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat. -vechimea în specialitatea studiilor este de minim 5 ani
necesare exercitării funcţiei
publice. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Direcţiei Fiscale Braşov. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei Fiscale Braşov, Secretariatul Comisiei De Concurs telefon
0268/474.440 interior 232.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu
sediul în Cluj-Napoca, Str. George
Coşbuc, nr. 2, scoate la concurs în
data de 29.08.2016, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:
Consilier grad profesional superior – Compartiment Monitorizare
Proiecte Finanţate din FSE, Informatică şi Managementul Bazelor
de Date; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superi-

oare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet- nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Cluj.
l Primăria comunei Ciuperceni,
județul Gorj, cu sediul în localitatea Ciuperceni, satul Ciuperceni,
nr.91, județul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post
contractual de execuție, vacant, de
asistent medical comunitar.
Concursul se va desfăsura astfel:
-Proba scrisă, în data de 07
septembrie 2016, ora 10.00; -Proba
interviu, în data de 09 septembrie
2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: -condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-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 H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare; -condiții
specifice: studii sanitare postliceale
-specializarea asistent medical
generalist; să dețină certificat de
membru al Ordinului Asistenților
Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenților Medicali din România;
vechime în specialitatea studiilor
-fără. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Ciuperceni, județul Gorj;
data limită pentru depunerea dosarelor fiind 30 august 2016, ora
16.00. Detalii suplimentare şi bibliografia de concurs sunt disponibile
la sediul Primăriei Ciuperceni,
judeţul Gorj şi la nr. de telefon
0253.276.526.
l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, cu sediul în locali-
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tatea Palazu Mare, str.Sentinelei,
nr.40, judeţul Constanţa, organizează concurs în conformitate cu
HG286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
ocupare posturi contractuale
temporar vacante de: -asistent
medical -specialitate medicină
generală, studii (PL), secţia Pneumologie II Adulţi -1 post; -asistent
medical -specialitate medicină
generală, studii (PL), secţia Clinica
Pneumologie I Adulţi -1 post; -asistent medical -specialitate igienă,
studii (PL), compartiment CPCIN
-1 post; -îngrijitoare, studii (G),
secţia Pneumologie II Adulţi -1
post; -economist gradul II, studii
(S), serviciul Financiar -contabilitate -1 post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
05.09.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 08.09.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Asistenţi medicali: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă sau prin echivalare
conform HG797/1997; -vechime
minimă -6 luni vechime în specialitate. Îngrijitoare: -şcoală generală;
-nu este obligatorie vechimea în
muncă. Economist gradul II:
-diplomă de licenţă; -vechime
minimă -6 luni vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de 23.08.2016, ora 10.00, la
sediul spitalului, birou RUNOS.
Relaţii suplimentare la sediul
spitalului, birou RUNOS, persoană
de contact: Paciu Luminiţa,
telefon: 0241.486.338.
l Primăria comunei Gălăneşti,
județul Suceava, organizează în
zilele de 14.09.2016, ora 10.00proba scrisă şi 16.09.2016, ora
10.00 -interviu, concurs pentru
ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de referent clasa
a III-a, grad profesional debutant
în cadrul Compartimentului
financiar- contabil din aparatul de
specialitate al primarului comunei
Gălăneşti, județul Suceava.
Condiții de participare: -Studii
medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 0 ani;
-Cunoştințe de operare PC (Word,
Excel)- nivel mediu; -Să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art.54 din Legea 188/1999
privind Statutul funcţionarilor

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC M&K Auto Sport SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Stoc marfă conform listă anexă
cu 24 de poziții, la valoare de inventar totală de 17.445 lei, 6.275
lei; Stoc marfă conform listă anexă cu 29 de poziții la valoare de
inventar totală de 14134 lei, 3.950 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare, 10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie
efectuată astfel încât, în ziua licitației suma să poată fi
confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 26.08.2016. Licitația va avea loc
în data de 29.08.2016, ora 11.00, la Sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722.159.
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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 anunţului în
Monitorul Oficial al României
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 Primaria comunei Cornu Luncii
organizeaza concurs de ocupare a
functiei de conducere vacate de
administrator public al comunei
Cornu Luncii. Criterii de participare: Criterii generale de ocupare a
functiei de administrator public al
comunei: - are cetatenia romana,
cetetenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
apartinand spatiului economic
European si domiciliul in
Romania; - cunoaste limba romana
scris si vorbit; - are varsa minima
reglementata de prevederile legale;
- are capacitate deplina de exercitiu; - are o stare de sanatate
corespunzatoare postului pentru
care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale eliberata de
medical de familie sau de unitatile
sanitare abilitate; - indelplineste
conditiile de studii si dupa caz de
vechime sau alte conditii specific
potrivit cerintelor postului scos la
concurs; - nu a fost condamnat(a)
definitiv pentru savarsirea unei
infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciul sau in legatura cu
serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor
fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar
face-o incompatibila cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea. – Nu
a desfasurat activitati de politie
politica, astfel cum este definita
prin lege. Criterii specifice de
participare la concurs si de
ocupare functiei de administrator
public al comunei: - studii superioare, absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice sau stiintelor juridice; - studii de masterat
in domeniul managementului; vechime in specialitatea studiilor
absolvite-minim 5 ani; - exerienta
in administratia publica de minim
5 ani; - cursuri formare profesionala de manager proiect.
Concursul se organizeaza la sediul
primariei comunei Cornu Luncii la
data de 07.09.2016, ora 10:00,
proba scrisa si in data de
09.09.2016, la ora 14:00, interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se
pot depune la sediul primariei
comunei Cornu Luncii din comuna
Cornu Luncii, judetul Suceava, in
termen de 10 zile lucratoare de la
data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a
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III. Dosarul de inscriere la concurs
trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de
art. 6 din anexa la Hotararea
G u v e r n u l u i R o m a n i e i n r.
286/20011, cu modificarile si
completarile ulterioare, care vor fi
prezentate si original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu
acestea sau in copii legalizate.
Relatii suplimentare cu privire la
continutul dosarului, bibliografie,
etc se pot obtine de la sediul primariei comunei Cornu Luncii, telefon
0230-542.296, persoana de contact
– Oiaga Constantin.

CITAȚII
l Numitul Hoidic Arcadi este citat
la data de 08.09.2016 in calitate de
parat la Judecatoria Radauti in
dosar numar 2661/285/2016 avand
ca obiect divort , reclamanta fiind
numita Hoidic Adriana.

DIVERSE
l SC OMV Petrom SA, titular al
proiectului “Lucrari de amenajare
careu foraj sonda H22 Independenta”, in comuna Branistea,
judetul Galati, anunta publicul
interest asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre A.P.M.
Galati cu evaluarea impactului
asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
“Lucrari de amenajare careu foraj
sonda H22 Independenta”, in
comuna Branistea, judetul Galati
propus a fi realizat in extravilanul
comunei Branistea, T3/3, P1, P2,
P3, jud. Galati. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul A.P.M. Galati, str. Regiment
11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi,
intre orele 08:30-16:00 si vineri
intre orele 8:30-13:30, precum si la
urmatoarea adresa de internet:
http://apmgl.anpm.ro/reglementari/acordulde mediu/drafturi acte
de reglementare/proiect decizie
etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainte comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 5 zile de la
data publicarii prezentului anunt,
pana la date de 20-08-2016.
Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul
asupra mediului la sediul A.P.M.
Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2,
precum si la urmatoarea adresa de
e-mail: office@apmgl.anpm.ro, in
termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la
data de 25-08-2016.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, organizeaza
LICITATIE PUBLICA pentru
urmatoarele autoturisme: Skoda
Octavia (2006, benzina, gri,
261.035 km) - 14.000 lei cu TVA
inclus , Renault Clio (2007,
benzina, negru, 157.239 km) -

8.600 lei cu TVA inclus si Dacia
Logan M1 (2008, benzina, albastru,
344.812 km) - 5000 lei cu TVA
inclus. Licitatia va avea loc la data
de 22.08.2016, ora 11, in Ploiesti,
P-ta Victoriei, nr.7, bl. A Est, ap.
51, jud. Prahova. In cazul in care
bunurile nu se vand, licitatia va fi
reluata in datele de 25.08.2016;
30.08.2016; 02.09.2016; 06.09.2016
-orele 11,00. Informatii suplimentare la tel. 0744920534 si www.
tempoinsolv.ro.

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 0244597751.

l Valea Calugareasca, Sat Ursoii
- lichidator judiciar, organizeaza
LICITATIE PUBLICA cu strigare
pentru valorificarea imobilului-teren in suprafata de 728 mp,
situat in Comuna Valea Calugareasca, sat Ursoii, judetul Prahova
la pretul de 23.090 lei cu TVA
Inclus. Licitatia va avea loc la data
de 24.08.2016, ora 12, in Ploiesti,
P-ta Victoriei nr. 7, bl. A Est, ap.
51, jud. Prahova. In cazul in care
bunul imobil nu se vinde, licitatia
va fi reluata in datele de
26.08.2016, 29.08.2016, 31.08.2016
si 02.09.2016 orele 12,00. Informatii suplimentare la tel.
0744920534 si www.tempoinsolv.
ro.

l SC Iatan Company SA, prin
lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin
licitaţie publică în data de
16.09.2016 ora 13.30 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 16.09.2016, se vor
organiza licitaţii si in datele de
23.09.2016, 30.09.2016 si
07.10.2016 la ora 13.30. Taxa de
participare la licitaţie este de 100
RON + TVA, garanţia de participare 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 lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitate se va
face cel putin cu 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 Centrul Logistic Şi De
Sevicii Berceni SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică în data de 16.09.2016, ora
14.00, la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap.2, jud. Prahova
următoarele bunuri: Teren arabil
extravilan St 7500 mp situat in
com. Aricestii Rahtivani, jud.
Prahova; In caz de neadjudecare in
data de 16.09.2016, se vor organiza
inca 9 licitaţii in datele de
23.09.2016, 30.09.2016, 07.10.2016,
14.10.2016, 21.10.2016, 28.10.2016,
04.11.2016, 11.11.2016 si
18.11.2016 ora 14.00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea
pretului oferit plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plată
în contul de lichidare sau 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 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. 0244513366 sau 0244-597751.
l SC Intergepa Trans SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică în data de 16.09.2016
ora 13.00 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
acesta: Constructie sediu;
Constructie atelier;
Cladire buffet;
Cladire statie carburanti; Cladire atelier.
In caz de neadjudecare in data de
16.09.2016, se vor
organiza licitatii si in
datele de 23.09.2016,
30.09.2016,
07.10.2016 ora 13.00.
Taxa de participare
la licitaţie este de
100 RON + TVA,
garanţia de participare este de 10% din
pretul oferit plus

l SC Lupu Confex S.R.L., prin
lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de
16.09.2016, ora 15.00 la sediul
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului 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, echipamente tehnologice, birotica, materii
prime, obiecte de inventar. In caz
de neadjudecare in data de
16.09.2016, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 23.09.2016,
30.09.2016 si 07.10.2016 la ora
15.00. Taxa de participare la licitaţie 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 licitaţiei. 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. 0244513366 sau 0244-597751.
l SC Vasrep Petro Construct
SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în
data de 16.09.2016, ora 14.30 la
sediul lichidatorului din Ploieşti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova: constructie

(demisol, parter si etaj) Scu 457,10 mp si teren aferent
constructiei in suprafata totala de
2756 mp din care 1864 mp Cc si
892 mp teren arabil situat in
comuna Filipestii de Targ, sat
Marginenii de Jos, jud. Prahova.
In caz de neadjudecare in data de
16.09.2016, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 23.09.2016,
30.09.2016, 07.10.2016,
14.10.2016, 21.10.2016,
28.10.2016, 04.11.2016,
11.11.2016, 18.11.2016 ora 14.30.
Taxa de participare la licitaţie este
de 100 RON plus TVA, garanţia
de participare este de 10% din
valoarea pretului oferit plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu
ordin de plată în contul de lichidare al SC Vasrep Petro Construct
SRL. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie 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 Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
Moldomin SA, împreună cu transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa
de concesiune pentru exploatarea
minereului 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 desfăşura în data de 29 August 2016, de
la ora 10:00, la sediul lichidatorului
judiciar. În condițiile în care licitația publică din data de 29 August
2016 nu se va finaliza cu adjudecare, următoarele şedințe de licitație vor avea loc în a prima şi în
ultima zi de luni a fiecărei luni din
an. În condițiile în care a prima
sau ultima zi de luni din lună este
declarată conform legii zi nelucrătoare, licitația se va organiza în
prima zi lucrătoare imediat următoare.
l Debitorul SC Gdansi Bolesi SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare:
-tractor iarbă apollo GT 84. Preț
pornire licitație- 3.071,25 Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru mijlocul fix aparținând SC GDANSI BOLESI SRL
reprezintă 75% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO16BREL0002001078670100
deschis la Libra Internet BankPloieşti pâna la orele 14 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeaşi dată a Regulamentului de
participare la licitație pentru bunul
din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
-Pentru mijlocul fix “TRACTOR
IARBA APOLLO GT 84” prima
şedință de licitație a fost fixată în
data de 23.08.2016, ora 11.00, iar
dacă bunul nu se adjudecă la

această dată, următoarele şedințe
de licitații vor fi în data de
30.08.2016, 05.09.2016, 12.09.2016,
19.09.2016, ora 11.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploieşti, Str. Elena
Doamna nr. 44A, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare şi vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.
ro.
l Debitorul SC Alto Adprod
SRL- în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse şi Asociații
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Teren
în suprafață de 775,09 mp şi
construcțiile de pe acesta, cu o
suprafață totală construită la sol
de 482,09 mp, situat în Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 102, jud.
Ilfov. Prețul de pornire al licitației
este de 82.840 euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este de
1.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată
de consemnarea în contul nr.
RO88PIRB4218767493001000,
deschis la Piraeus Bank România,
până la data şi ora stabilită pentru
şedința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației şi de achiziționarea, până la
aceeaşi dată a Caietului de
sarcini. Caietul de sarcini poate fi
achitat în contul lichidatorului
j u d i c i a r
n r .
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK- Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul ales al acestuia din Bucureşti str. Buzeşti nr. 71, et. 5, cam.
504, sector 1. Prima şedință de
licitație a fost fixată în data de
07.09.2016 ora 15.00, iar dacă
acesta nu se adjudecă la această
dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data de: 21.09.2016,
05.10.2016 şi 19.10.2016 ora 15.00.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr. 71, et. 5, cam. 504,
sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Eolian Grup SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
teren în suprafață de 27.000 mp
situat în extravilanul Comunei
Fântânele, Parcela 184/37, Sola 28,
Județ Constanța, înscris în Cartea
Funciară 10566 a localității Fântânele, având nr. cadastral 10446, aşa
cum rezultă din Încheierea nr.
57607/2007 emisă de ANCPI
-OCPI Constanța. Preț pornire
licitație- 45.678,75 Lei inclusiv
TVA. 2.teren în suprafață de
20.000 mp situat în extravilanul
Comunei Fântănele, Parcela
188/74 Lot 2, Sola 30, Județ
Constanța, înscris în Cartea
Funciară 10823 a localității Fântânele, având nr. cadastral 10601, aşa
cum rezultă din Încheierea nr.
73635/2007 emisă de ANCPIOCPI Constanța. Preț pornire licitație- 33.836,25 Lei inclusiv TVA.
3.teren în suprafață de 4.000 mp
situat în extravilanul Comunei
Fântânele, Parcela 188/116/2, Sola
30, Județ Constanța, înscris în
Cartea Funciară 10894 a localității
Fântânele, având nr. cadastral
10620, aşa cum rezultă din Încheierea nr. 85110/2007 emisă de
ANCPI- OCPI Constanța. Preț
pornire licitație- 6.812,25 Lei
inclusiv TVA. Prețul Caietului de
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sarcini pentru imobile “terenuri”
aflat în patrimoniul debitoarei SC
EOLIAN GRUP SRL este de
500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitatilor pentru imobilele “terenuri”, aparținând SC
EOLIAN GRUP SRL reprezintă
75% din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare imobil în
parte. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 3 2 U G BI0000802004551RON deschis la
Garanti Bank SA Ag. Ploiești până
la orele 14 am din preziua stabilită
licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de sarcini și Regulamentului de participare la licitație
pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobile “terenuri” prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 05.09.2016,
ora 11.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 12.09.2016, 19.09.2016,
26.09.2016, 03.10.2016, ora 11.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Euro Club Hoteluri Și Restaurante SRL societate
în faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII
SPRL, scoate la vânzare: 1.Spațiu
comercial în suprafață utilă de
241,55 mp, situat la parterul imobilului situat în București, Str. Cercetătorilor nr. 9, sector 4 împreună cu
cele 11 locuri de parcare exterioare.
Prețul de pornire al licitației pentru
spatiul comercial împreună cu cele
11 locuri de parcare exterioare este
de 750.000 lei (TVA inclus). Prețul
Caietului de sarcini este de 2.500
lei +TVA. Prima ședință de licitație
a fost fixată la data de 06.09.2016
ora15.30, iar dacă imobilele nu se
adjudecă la această dată, următoarea ședință de licitație va avea
loc la data de 20.09.2016 ora 15.30
la același preț de pornire. 2.8 locuri
de parcare aflate la subsolul imobilului situat în București, Str. Cercetatorilor nr. 9, sector 4. Prețul de
pornire al licitației pentru locurile
de parcare este cuprins între
3.094,2 euro și 7.125,6 euro,
inclusiv TVA, în funcție de amplasare. Prețul Caietului de sarcini/
loc de parcare este de 1.000 lei
+TVA. Prima ședință de licitație a
fost fixată la data de 06.09.2016,
iar dacă locurile de parcare nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații au fost fixate
în data de 20.09.2016, 04.10.2016,
18.10.2016, 01.11.2016, 15.11.2016,
29.11.2016, 13.12.2016, 10.01.2017
si 31.01.2017 ora 15.30 la același
preț de pornire. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO86FNNB000102560484RO01
deschis la Credit Europe Bank
România, Sucursala București, cel
târziu cu o zi înainte de data și ora
stabilită pentru ședința de licitație,
a garanției de 10% din prețul de
pornire al licitației; -achiziționarea
cel târziu cu o zi înainte de data și
ora stabilită pentru ședinta de licitație a Caietului de sarcini. Prețul
caietului de sarcini se achită prin

OP
în
contul
n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK- Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL sau în numerar la sediul ales
al lichidatorului judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam.
504, sector 1. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et.5,
cam. 504, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul SC Marinos
Construct SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII
SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren
constituit din trei loturi situate în
Mun. Ploiești, Județ Prahova: Str.
Mareșal Averescu nr. 10- 494mp;
Str. Plăieșilor nr. 59- 398 mp; Str.
Fuiorului nr. 10- 199mp. Prețul de
pornire licitație este de 68.705,00
Euro exclusiv TVA. 2.Teren situat
în intravilanul comunei Blejoi, sat
Ploiestiori, Tarlaua 19, județul
Prahova, având suprafața de
1.000 mp. Prețul de pornire al
licitației este de 32.000 ,00 Euro
exclusiv TVA. 3.Teren situat in
intravilanul comunei Blejoi,
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13,
Tarlaua 16, județul Prahova,
având suprafața de 1.835 mp.
Prețul de pornire al licitației este
de 64.225,00 Euro exclusiv TVA.
4.Teren situat în intravilanul Mun.
Ploiești, Str. A. T. Laurian, Jud.
Prahova, în suprafață totală din
măsuratori de 117 mp (suprafața
din acte de 130 mp). Prețul de
pornire al licitației este de 6.435,00
Euro exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru imobilele
aflate în proprietatea SC Marinos
Construct SRL este de 1.000,00 lei
exclusiv TVA. 5.Autoturism Fiat
Fiorino- 1.244,10 Lei exclusiv
TVA. Pentru imobilul de la poziția
nr. 1(unu) prețul de pornire al
licitației reprezintă 35% din
valoarea de piață exclusiv TVA
din Raportul de evaluare; Pentru
imobilul de la poziția nr. 2(doi)
prețul de pornire al licitației
reprezintă 40% din valoarea de
piață exclusiv TVA din Raportul
de evaluare; Pentru imobilul de la
poziția nr. 3(trei) prețul de pornire
al licitației reprezintă 70% din
valoarea de piață exclusiv TVA
din Raportul de evaluare. Pentru
imobilul de la poziția nr. 4(patru)
prețul de pornire al licitației
reprezintă 50% din valoarea de
piață exclusiv TVA din Raportul
de evaluare. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO91FNNB005102300947RO02
deschis la Credit Europe Bank,
Sucursala Ploiești, până la orele
14 am din preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație pentru
proprietățile imobiliare și pentru
autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile
imobiliare și pentru autoturism
prima ședință de licitație a fost
stabilită în data de 08.09.2016 ora
11.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 22.09.2016; 06.10.2016;
20.10.2016; 03.11.2016; 17.11.2016
ora 11.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna nr.

44A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul S.C. Panital Construct
S.R.L. societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Imobil “construcție C 2” în
suprafață construită de 348,41mp,
aflat în patrimoniul societății debitoare Panital Construct SRL, ce se
află edificat pe teren în propietatea
Mihalache Ion Lucian, situat în
Mun. Ploiești, Str. Strandului nr. 3,
Județ Prahova. Prețul de pornire al
licitației- 222.245,00 Lei exclusiv
TVA. 2.Alte mijloace fixe aparținând S.C. Panital Construct S.R.L.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobil (clădire) aflat în proprietatea S.C. Panital Construct S.R.L
este de 1000 lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitatiei pentru
imobil “construcție C 2” și mijloacele fixe, reprezintă 70% din
valoarea de piață exprimată în
Raportul de Evaluare exclusiv
TVA. Listele cu mijloace fixe și
Caietul de sarcini pentru imobil
“construcție C 2” pot fi obținute de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO87BITRPH1RON037769CC01
deschis la Veneto Banca SCPA

Italia Montebelluna Suc. București- Ag. Ploiești, până cel târziu
cu 24 ore înainte de ședința de licitație, a garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a Regulamentelor
de licitație pentru proprietatea
imobiliară și pentru mijloace fixe,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară și
mijloacele fixe, prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
05.09.2016 ora 11:00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data 12.09.2016;
19.09.2016; 26.09.2016; 04.10.2016
ora 11:00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44
A, Județ Prahova. Pentru relații
sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinu-urse.
ro.
l Debitorul SC Kaproni SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE ȘI
ASOCIAȚII SPRL, scoate la
vânzare: 1.Imobil “teren intravilan”, în suprafață de 3.189 mp
situat în Com. Valea Călugărească,
Sat Valea Popi, T 8 -A270, Județ
Prahova, preț pornire licitație38.268,00 Euro. 2.Imobil “teren
intravilan”, în suprafață de 668 mp
situat în Com. Valea Călugărească,

Sat Valea Popi, T 20 -A714, Județ
Prahova, preț pornire licitație8.016,00 Euro. 3.Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând SC
KAPRONI SRL în valoare de
708.281,00 Lei exclusiv TVA.
Prețul Regulamentului de licitație
pentru bunurile aflate în patrimoniul debitoarei SC KAPRONI SRL
este de 1.000,00 Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru imobile “TERENURI”
af late în patrimoniul SC
KAPRONI SRL reprezintă 80%
din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare teren în
parte; Prețul de pornire al licitațiilor pentru mijloacele fixe și obiecte
de inventar aparținând SC
KAPRONI SRL reprezintă 75%
din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în
parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO23BITRPH1RON031539CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București,
Ag. Ploiești până la orele 14 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentului de
participare la licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru imobile, mijloace fixe și
obiecte de inventar prima ședință
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de licitație a fost fixată în data de
02.09.2016, ora 10.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 16.09.2016,
30.09.2016, 14.10.2016, 28.10.2016
ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa
pe numele Nicolae Cristian emis de
Angentia Teritoriala ARR Mures.
Il declar nul!
l Pierdut Adeverinta plata integrala apartament, pe numele
Manu Alexandru. O declar nula.
l Pierdute Atestat profesional
Transport Marfa si Atestat ADR –
transport colete, emise pe numele
Gheorghe Gheorghe. Le declar
nule.
l Pierdut certificat internațional
de conducător de ambarcațiune de
agrement, clasa D, nr. 33149,
eliberat la data de 22.08.2011 de
A.N.R. pe numele Matei Marian,
Tulcea, str. Isaccei nr.73, Bl. Parc 1
A, sc.A, ap. 11. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Nr. înregistrare operator de date cu caracter
personal 759. Dosar de executare 10. Proces verbal sechestru 5546/02.02.2011. Reluarea licitației I - a. Nr. 14084/10.08.2016. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (1), alin. (2) și art. 255 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna august, anul
2016, ora 11.30, la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești ,str. Cuza Vodă, bl. 30, parter, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație
publică (licitația I – a, se reiau procedurile de valorificare a bunurilor imobile indisponibilizate cu procesul verbal de sechestru nr.
5546/02.02.2011), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Optim Trans SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești, str.
Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 935256: Imobil, obiectivul „Stație de Reparații și Întreținere”, curți
construcții și teren intravilan, în suprafață totală de 20.625 mp, cu nr. cadastral 1505, cu deschidere la stradă: 132,93 ml x 155,16 ml,
situat în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, pe care se află construcțiile: C1 - atelier tapițerie,
C2 - atelier vulcanizare, C3 - spălătorie auto, C4 - rampă, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, C8 - cantină, C9 - bazin decantor,
C10 - șopron, C11 - stație alimentare carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ (cu regim de înălțime P + 1, suprafață,
Ac = 207 mp, Ad = 414 mp, Au = 331mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 - bazin apă, C18 - magazie,
C19 - magazie, C20 - magazie, C21 - magazie, C22 - magazie magazie stație, C23 - stație întreținere și reparații, C24 - stație
compresoare. Pe construcțiile C4, C9, C10, C15, C17, nu au aport la valoarea de piață, întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri
(mențiuni ale evaluatorului). Valoarea totală recomandată pentru vânzare, stabilită în Raportului de Evaluare nr. 38280/19.03.2015, este
de 1.347.566 lei: a). pentru terenul intravilan curți construcții, în suprafață de 20.625 mp pe care se află construcțiile, valoarea de
vânzare este de 366.589 lei ( exclusiv TVA). b). pentru construcțiile situate pe terenul mai sus menționat, valoarea de vânzare este de
980.977 lei (exclusiv TVA). Preț de evaluare/ de pornire al licitației: 1.347.566 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată,
aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal este de 20%,
scutit de TVA, în temeiul art. 292, alineat (2), litera f, din Legea 227/2015. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC
Optim Trans SA, temei legal: certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 NR. 0131/21.07.1994, emis de Ministerului
Transporturilor, în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, cu nr. Cadastral
1505, Carte Funciară nr. 70509. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini: Creditor,Sarcini; 1. A.J.F.P.
Dâmbovița, P.V. Sechestru Nr.5546/02.02.2011; 2. Romania International Bank SA Sucursala Pitești, Ipotecă;Extras de Carte Funciară
6036/08.02.2011; capitol B Partea II. Alte detalii tehnice și de informare, în Raportul de Evaluare nr. 38280/19.03.2015 care poate fi
consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică, să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați in cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, virați în
contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița, CUI 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște;
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. Prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare,
pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50% pentru următoarele licitații. Licitația începe de la cel mai mare preț din
ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia
poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Adjudecarea se face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în care nici la a treia licitație nu se vinde bunul, se
organizează o nouă licitație. În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire
al licitației. În termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare,
participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari; în caz de adjudecare taxa se reține în contul
prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea procesului verbal
de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea
cheltuielilor de executare silită. 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 cu prevedrile art. 260 și art. 261 din Legea
nr. 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, la numărul de telefon
0245.713.445, persoană de contact: executor fiscal Toma Gheorghe. Anexat: capturi foto - copii din Raportul de Evaluare, cu privire la
imobilul scos la vânzare. Data publicării: 16.08.2016.

