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OFERTE SERVICIU
l Compania Walter Tosto WTB 
angajează 8 absolvenţi ai şcolilor 
profesionale care au diplome de 
calificare pentru meseriile de 
"Sudor" şi "Lăcătuş mecanic", cunos-
cători ai limbii române şi ai limbii 
ruse, la un nivel mediu, în scopul 
integrării profesionale în companie 
şi a desfăşurării activităţii 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 Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
execuție. Concursul se va desfăşura 
în perioada 11-13 ianuarie 2017, a 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti -Bd.Expoziției, 
nr.1A, Sector 1, Bucureşti, orele 
10.00. Data limită de depunere a 
dosarelor este 03.01.2017, inclusiv, 
orele 16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară al 
Municipiului Bucureşti. Pentru 
relații suplimentare consultați 
site-ul www.ocpib.ro

l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează în data de 09.01.2017, la sediul 
administraţiei spitalului, concurs 
pentru ocuparea a 1 post de şofer în 
cadrul Serviciului Tehnic Adminis-
trativ. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile de  la publicare.  Condi-
ţiile sunt următoarele: permis de 
conducere cat. B şi minim 10 ani 
experienţă. Conţinutul dosarului 
şi  metodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursului vor fi 
afişate la avizierul spitalului. Infor-
maţii suplimentare la telefon: 
021.319.17.80.

l Penitenciarul Oradea, cu sediul în 
localitatea Oradea, str. Parcul 
Tr a i a n  n r. 3 ,  j u d .  B i h o r, 
tel.0259/419881,e-mail poradea@
anp.ro, organizează licitaţie publică 
cu strigare în vederea vânzării 
următoarelor: 1-AUTOUTILI-
TARA AB 12133 F-buc-1-13996.00 
lei-1399 lei. 2-AUTOUTILITARA 
AB 16215 F-buc-1-14840.00 lei-1484 
lei. Preturile in TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 07.02.2017, orele 
11.00, iar în caz de neadjudecare se  
va reorganiza în 
zilele de 14.02.2017 
respectiv  21.02.2017, 
la aceleaşi ore. 

l Ministerul Agri-
culturii şi Dezvoltării 
Rurale, în temeiul 
Hotărârii Guver-
nului nr. 611/2008, cu 
m o d i f i c ă r i l e  ş i 
completările ulteri-
oare, anunţă scoa-
terea la concurs a 
unei funcții publice 
temporar vacantă de 
consilier superior la 
Direcția Generală 

Politici Agricole şi Industrie Alimen-
tară -Direcția Politici în Zootehnie. 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului:-studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
zootehnie. -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 9 ani. Concursul 
se va desfăşura la sediul Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, astfel: proba scrisă -în data 
30 decembrie 2016, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
la secretariatul comisiei de concurs 
în  termen de 8 zile, de la data publi-
cării. Bibliografia, condiţiile speci-
fice de participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi afişate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr. 24, sector 3, Bucureşti şi vor fi 
publicate pe pagina de web www.
madr.ro. Concursul va avea loc la 
sediul M.A.D.R. Relaţii suplimen-
tare la sediul Ministerului Agricul-
turii şi Dezvoltării Rurale, telefon 
021.307.24.61.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
organizează concurs în data de 
11.01.2017 pentru ocuparea a 7 
posturi vacante de asistenţi medicali 
debutanţi PL, specialitatea medicină 
generală, pe durată nedeterminată, 
pe următoarele locuri de muncă: -1 
post Secţia Chirurgie Generală, -1 
post Secţia ORL, -2 posturi Secţia 
ATI, -2 posturi Bloc operator 
(central) şi -1 post Secţia Ortopedie 
şi Traumatologie. Condiţii de parti-
cipare: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994, inclusiv, cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare, specialitatea 
medicină generală. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, în 
data de 11.01.2017, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 17.01.2017, ora 9.00- 
proba interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului şi trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
şi tematica de concurs sunt afişate la 

sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Agenţia pentru Finanțarea Inves-
tițiilor Rurale, aflată în subordinea 
M.A.D.R., organizează concurs în 
data de 19 ianuarie 2017 -proba 
scrisă, ora 10:00, iar în perioada 
26-27 ianuarie 2017 -interviul, înce-
pând cu ora 09:00, pentru ocuparea 
a 18 posturi contractuale vacante de 
execuție, cu studii superioare, astfel: 
-1 post de Consilier juridic gradul 
IA  D.J.C.–S.L.; -1 post de Auditor 
gradul IA –D.A.I.–C.A.I.T.; -16 
posturi de Consilier gradul IA 
–S.C.I.A., D.I.T.–S.S.P.C.D.R.P., 
D.A.T.L.I.N. –S.I.N.–CI, C.R.F.I.R. 
7 Centru –S.A.F.P.D.–CE, C.R.F.I.R. 
8 Bucureşti –Ilfov –S.L.I.N. –CI, 
O.J.F.I.R. Vaslui –S.L.I.N. –CE, 
O.J.F.I.R. Buzău –S.L.I.N. -CE, 
O.J.F.I.R. Brăila –S.L.I.N. -CI, 
O.J.F.I.R. Tulcea –S.A.F.P.D. –CE, 
O.J.F.I.R. Argeş –S.L.I.N. –CE, 
O.J.F.I.R. Giurgiu –S.A.F.P.D. –CE, 
OJFIR Giurgiu –S.L.I.N.- CI, 
O.J.F.I.R. Teleorman –S.A.F.P.D. –
CI, O.J.F.I.R. Arad –S.L.I.N.-CE, 
O.J.F.I.R. Braşov –S.A.F.P.D. –CI; 
Cerințele specifice pentru ocuparea 
posturilor se regăsesc pe site-ul 
A.F.I.R.–www.afir.info, la secțiunea 
Despre A.F.I.R./ Resurse Umane/ 
Anunțuri concursuri de angajare şi 
la sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei 
Vodă. nr.43, sector1, Bucureşti. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 03.01.2017, ora 17.00, la 
sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. 
nr.43, sector 1, Bucureşti.  Proba 
scrisă şi interviul se vor desfăşura la 
sediul C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov, 
Calea Şerban Vodă, nr. 90-92, sector 
4, Bucureşti.  Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul A.F.I.R. şi 
l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
031.860.25.48/32– Lorena Lăpădă-
tescu/ Ana Maria Huiban.

l Primăria comunei Popricani, 
județul Iaşi, localitatea Popricani, 
comuna Popricani, județul Iaşi,  
organizează concurs în baza H.G. nr. 
286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014 la 
sediu- localitatea Popricani, comuna 
Popricani, județul Iasi în ziua de 
10.01.2017 ora 9.00 proba scrisă  şi 
12.01.2017 ora 9.00 proba interviu, 
pentru ocuparea pe perioadă deter-
minată a unui post contractual 
temporar vacant. Denumirea 

postului: -inspector specialitate III. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor -superioare 
(agricole). Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituției 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial Partea a-III-a, 
respectiv, de la data de 19.12.2016. 
Condițiile de participare la concurs 
şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul instituției. Relații suplimen-
tare se pot obține de la sediul Primă-
riei Popricani, comuna Popricani, 
județul Iaşi şi la telefon 0232/708104 
(int. 107).

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii publice de execuţie vacante: 
-1 post de inspector grad profesional 
principal la  compartimentul 
INSPIRE. Condiţii de participare: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani. Desfă-
şurarea concursului va avea loc la 
sediul Direcţiei Regionale de Statis-
tică a Municipiului Bucureşti, în 
data de 18.01.2017 ora 10.00 proba 
scrisă, respectiv 20.01.2017 ora 12.00 
proba interviu. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevazute  în  H.G. Nr. 
611/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afisează 
la sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B. 
www.bucuresti.insse.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti şi la 
numărul de telefon 0213.13.20.81.

l Institutul Național pentru Cerce-
tare şi Formare Culturală organi-
zează la sediul din Bd. Unirii nr. 22, 
etaj 2, sector 3, Bucureşti, în peri-
oada 16.12.2016- 06.02.2017, 
concursul pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante contrac-
tuale de execuție, pe perioadă 
nedeterminată: -1 post de Asistent 
de cercetare, bază, în cadrul Direc-
ției Cercetare, Serviciul Cercetare, 
Compartimentul studii, cercetări, 
analize, în domeniul ştiințelor 
sociale; -1 post de Asistent de cerce-
tare, bază, în cadrul Direcției Cerce-
t a r e ,  S e r v i c i u l  C e r c e t a r e , 
Compartimentul Cont Satelit baze 
de date în cultură, în domeniul ştiin-
țelor sociale. Depunerea dosarelor în 
vederea înscrierii la concurs se reali-
zează până la data de 16.01.2017, 
ora 17.00, la sediul Institutului 
Național pentru Cercetare şi 
Formare Culturală: Bulevardul 
Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă -etaj 
2, camera 219), compartimentul 
Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Rezultatele selectării 
dosarelor de înscriere se afişează la 
sediul Institutului şi pe pagina de 
internet a acestuia (www.cultura-
data.ro) cel târziu la data de 
17.01.2017, ora 17.00. Calendarul 
concursului: concursul va consta 
într-o probă scrisă şi interviu. 1. 
Proba scrisă, ce va consta în redac-
tarea unei lucrări, pe baza bibliogra-
fiei date şi se va desfăşura în data de 
20.01.2017, ora 14.00 (fără a se 
depaşi durata maxim admisă de 3 
ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bule-
vardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucu-
reşti (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă -etaj 2, camera 217). 2. Inter-

viul se se va desfăşura în data 
27.01.2017, ora 14.00, la sediul 
I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii nr. 
22, sector 3, Bucureşti (în incinta 
Ministerului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă -etaj 2, camera 
217). Rezultatul final al concursului 
se afişează la sediu şi pe pagina de 
internet a INCFC (www.cultura-
data.ro), cel târziu la data de 
07.02.2017, ora 17.00.

l Primăria Oraşului Videle organi-
zează la sediul său din str. Repu-
blicii, nr. 1 în data de 11.01.2017, ora 
10.00 - proba scrisă, respectiv 
16.01.2017, ora 14.00 - interviul, 
concurs pentru ocuparea a trei 
posturi vacante, funcţii contractuale 
de execuţie, respectiv: 1 post de 
croitor confecţionare îmbrăcăminte, 
1 post de bucătar şi 1 post de îngri-
jitor din cadrul Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 1 Videle. 
Condiţiile necesare ocupării unui 
post de natură contractuală vacant 
sau temporar vacant sunt prevăzute 
la art. 3 din HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice de înscriere 
şi participare la concurs pentru 
ocuparea posturilor vacante mai sus 
menţionate sunt următoarele: 
Pentru postul de croitor confecţio-
nare îmbrăcăminte: -absolvent de 
şcoală profesională confecţionare 
îmbrăcăminte. Pentru postul de 
bucătar: -absolvent de învăţământ 
obligatoriu (medii /generale) şi califi-
care de bucătar; Pentru postul de 
îngrijitor: -absolvent şcoală generală. 
Dosarele de participare la concurs se 
pot depune la secretariatul comisiei 
de concurs - Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, 
Problemele Romilor şi Parc Auto 
din cadrul Primăriei Oraşului 
Videle, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului şi 
vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 alin. 
(1) 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 de Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia se afişează la 
sediul instituţiei şi se publică pe 
site-ul www.primariavidele.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel. 0247/453.017, int. 106 sau la 
sediul instituţiei - Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, 
Problemele Romilor şi Parc Auto.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Craiova scoate la concurs în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă,  în  condiţ i i le  Legi i 
nr.53/2003 -Codul Muncii (Republi-
cată), Legii nr.319/2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă, Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, Hotărârii 
Guvernului nr.355/2007, precum şi 
ale O.M.A.I.nr.291/2011, patru 
posturi vacante de personal contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată, în 
specialităţile: şofer II-I -cod 833101, 
muncitor calificat IV-I (electrician) 
-cod 741102 şi două posturi de îngri-
jitor (clădiri) -cod 911201, din 
cadrul Serviciului Logistic. Pot 
participa la concursul pentru 
ocuparea posturilor sus-menţionate 
persoanele care îndeplinesc cumu-
lativ următoarele condiţii: 1.Condiţii 
specifice: 1.1.Pentru postul de şofer 
II-I: -să fie absolvent cel puţin al 
studiilor gimnaziale; -studii în speci-
alitatea electromecanic sau mecanic 
auto; -permis de conducere auto, 
categoriile B, C, D şi E; 1.2.Pentru 

postul de muncitor calificat IV-I 
(electrician): -calificare profesională 
în domeniul instalaţiilor electrice; 
-autorizaţie (legitimaţie) A.N.R.E., 
minim gradul I; 1.3.Pentru postul de 
îngrijitor (clădiri): -să fie absolvent 
cel puţin al studiilor gimnaziale. 
Concursurile se vor desfăşura la 
sediul Grupării de Jandarmi Mobile 
Craiova, strada Alexandru Mace-
donski, nr.7, judeţul Dolj, astfel: 
Pentru postul de de şofer II-I: 1.
Selecţia dosarelor de înscriere: 
04 .01 .2017.  2 .Proba scr i să : 
23.01.2017, ora 13.00. 3.Proba prac-
tică: 27.01.2017, ora 13.00. 4.Inter-
viul: 01.02.2017, ora 13.00. Pentru 
postul de muncitor calificat IV-I 
(electrician): 1.Selecţia dosarelor de 
înscriere: 04.01.2017; 2.Proba scrisă: 
25.01.2017, ora 13.00; 3.Proba prac-
tică: 30.01.2017, ora 13.00. 4.Inter-
viul: 02.02.2017, ora 13.00. Pentru 
funcţia de îngrijitor (clădiri): 1.
Selecţia dosarelor de înscriere: 
04 .01 .2017.  2 .Proba scr i să : 
26.01.2017, ora 13.00; 3.Proba prac-
tică: 31.01.2017, ora 13.00. 4.Inter-
viul: 03.02.2017, ora 13.00. Actele 
pentru dosarul de concurs vor fi 
depuse până la data de 03.01.2017, 
ora 16.00, la Compartimentul 
resurse umane din cadrul Grupării 
de Jandarmi Mobile Craiova, cu 
sediul în municipiul Craiova, strada 
Alexandru Macedonski, nr.7, judeţul 
Dolj. Persoană de contact Pleşa 
Cătălin -telefon 0251.534.223, inte-
rior 24687. Tematica şi bibliografia 
se pot obţine accesând pagina web a 
unităţii www.jandarmeriaolteniei.ro

CITAȚII  
l Subsemnata Ciobanu Eugenia, îl 
caut pe numitul Corocăescu Cătălin 
în vederea moştenirii după Coro-
căescu Dumitru. 0231.525.062.

l Măgureanu Geta (fostă Bivolaru) 
cu ultimul domiciliu în comuna 
Dobroieşti, strada Nuferilor nr. 12, 
judeţul Ilfov precum şi la adresa din 
Bucureşti, şoseaua Pantelimon nr. 
251, bloc 45, ap. 01, moştenitoarea 
defunctei Bivolaru Constantina din 
comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi 
este citată să se prezinte la data de 
12 ianuarie 2017 la Tribunalul Călă-
raşi, str. Bucureşti nr. 106, secţia 
civilă C16, sala 1, ora 11.30, în cali-
tate de intimată pârâtă în proces cu 
reclamanţii Popa Dinu şi Popa 
Aurica în dosarul 1083/269/2010*, 
având ca obiect anulare T.P. nr. 
99503/13.03.2008. 

l Numitul Sandu Marcel, domici-
liat în Iaşi, str.Vitejilor nr.3, bl.
SD2-3, sc.D, et.6, ap.21, jud. Iaşi, 
este citat să se prezinte la Judecă-
toria Iaşi, în data de 17.01.2017, ora 
8.30, în calitate de pârât în dosarul 
nr. 11759/245/2015, dosar ce are ca 
obiect: exercitare autoritate părin-
tească, stabilire domiciliu minor, 
reclamanta Afrăsânei Geta.

l Se citează Cherecheş- Oros 
Marius- Ionuţ, la Judecătoria 
Braşov, dos. Civ. Nr. 16066/197/2015, 
c2-MF C/A Cherecheş- Oros Florina 
Nicoleta, pentru divorţ. Termen de 
judecată 06.01.2017, Judecătoria 
Braşov, sala J1, ora 09.00.

l Numita Marcu Maria Luminiţa 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Jilava, str. Ungureni, nr. 24, 
judeţul Ilfov este citată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Cornetu pe 
data de 30.01.2017, ora 8,30, 
complet C2 camera de consiliu, 
camera Sala 4 în dosarul nr. 
4653/1748/2016 având ca obiect 
cerere de valoare redusă, reclamant 
fiind I.I. Lazăr Petrişor.

l Numitul Chirigiu Irinel Marius, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
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comuna Mihai Bravu, sat Mihai 
Bravu, judeţul Giurgiu este citat în 
calitate de pârât la Judecătoria 
Sector 1, Bucureşti pe data de 
16.01.2017, ora 8,30, complet 
cameră de consiliu pentru C2- civil, 
c a m e r a  3 1 5 ,  î n  d o s a r  n r. 
38755/299/2016 având ca obiect 
cerere de valoare redusă, reclamant 
fiind I.I. Lazăr Petrişor.

l Pârâtul Condurache Claudiu, cu 
ultimul domiciliu legal în comuna 
Scânteia, jud. Iaşi şi cu reşedința în 
Italia, Firenze, San Zanobi nr. 49, 
cod 50129 este citat la Judecătoria 
Iasi –secția civilă din Iaşi, str. Anas-
tasie Panu nr. 25, completul 36 M, în 
Dosarul nr. 18854/245/2016, recla-
mantă Mardare Mariana Marcela, 
(obiect –”stabilire domiciliu minor, 
exercitarea autorității părinteşti 
asupra minorului Condurache 
Răzvan Gabriel n. 14 mai 2015, în 
mod exclusiv de către reclamantă, 
obligarea la plata pensiei de întreți-
nere minor”) pentru termenul de 
20.02.2017, ora 8.30.

l Judecatoria Ploiesti, a pronuntat 
in Dosarul 22456/281/2015, sentinta 
civi la nr.  4985 din data de 
18.05.2016 cu urmatorul dispozitiv: 
“Admite cererea formulata de recla-
manta S.C. Infinity S.R.L., cu sediul 
in Ploiesti, str. Targovistei, nr. 11, et. 
2, judetul Prahova, in contradictoriu 
cu paratii  Coman Luminita  cu 
domiciliul in Valu Lui Traian, Str 
Fundatura Brasov, Nr 9, Jud. 
Constanta, si Coman Gheorghe, cu 
domiciliul in Str Fundatura Brasov, 
Nr 9, Comuna Valu Lui Traian, 
Judet Constanta. Obliga paratii la 
plata sumei de 249.59 lei, reprezen-
tand debit principal. Obliga paratii 
la plata sumei de 464.24 lei, repre-
zentand penalitati de intarziere. 
Obliga paratii la plata cheltuielilor 
de judecata in cuantum de 54.97 lei 
reprezentand taxa judiciara de 
timbru si suma de 200.00 lei repre-
zentand onorariu curator. Cu apel, 
in termen de 30 zile de la comuni-
care. Cererea se depune la Judeca-
toria Ploiesti. Pronuntata in sedinta 
publica, astazi 18.05.2016.

l România, Judecătoria Sectorul 1 
Bucureşti, Str. Danielopol nr. 2-4, 
sectorul 4, Bucureşti, Camera 315. 
Destinatar: ARVAL Service Lease 
Romania S.R.L. cu sediul ales la 
Leroy şi Asociaţii SCA, sector 1, 
Bucureşti, str. Maior Gheorghe 
Şonţu, nr. 10-12, et.3, ap. 9. Dosarul 
nr. 29621/299/2016; Materia: Litigii 
cu profesionistii; Stadiul procesual 
al dosarului: Fond; Obiectul dosa-
rului: obligaţia de a face. Citaţie 
emisă la 21 noiembrie 2016:, Stimată 
doamnă/ Stimate domn, Sunteţi 
chemat în această instanţă, camera 
315, Complet c2 –civil, în data de 20 
martie 2017, ora 08.30 în calitate de 
reclamant, în proces cu Asocierea 
JV FCC Construccion SA /
ASTALDI SPA în calitate de pârât, 
FCC Construccion SA Barcelona 
Sucursala Bucureşti în calitate de 
pârât, şi alţii. În caz de neprezentare 
a părţilor, judecata se va face în 
lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una dintre părţi. –cu 
menţiunea de a proceda la citarea 
pârâte i  Asoc ierea  JV FCC 
Construccion SA /ASTALDI SPA 
într-un ziar de largă circulaţie cu cel 
puţin 5 zile înaintea termenului de 
judecată şi de a depune dovada la 
dosar să faceţi dovada noului sediu 
al acestei pârâte având in vedere că 
şi ultima comunicare adresată aces-
teia la sediul din comuna Sagu a 
fost restituită cu menţiunea ”desti-
natar mutat”. Prin înmânarea cita-
ţiei, sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant legal 
sau convenţional ori prin funcţio-
narul sau persoana însărcinată cu 

primirea corespondenţei pentru un 
termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoştinţă şi 
termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citaţia i-a fost 
înmânată. Parafa şefului instanţei 
(ştampila); Grefier. 

NOTIFICĂRI  
l C.I.I. Tudor Catalin George noti-
fica intrarea in procedura generala a 
debitoarei SC Sadras Proexpert 
SRL, Municipiul Ploiesti, Str. Gh.G.
Cantacuzino Nr. 91, Judetul 
Prahova, J29/627/2013; CUI 
31544614, prin hotararea interme-
diara nr. 1186/12.2016 pronuntata 
de Tribunalul Prahova, dosar 
6443/105/2016 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creante 25.01.2017; tabel preliminar 
10 .02 .2017 ;  tabe l  def in i t iv 
06.03.2017; data Adunarii credito-
rilor 15.02.2017, ora 09.00, str. Cerna 
nr. 11, Ploiesti, pentru: confirmarea 
administratorului judiciar, apro-
barea raport intocmit conf. art. 97 si 
incidenta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii 0725093254.

DIVERSE  
l Consiliul Local Berceni, având 
sediul în comuna Berceni, bd.1Mai, 
nr.233, județ Ilfov, titular al 
planului: P.U.Z - reabilitare spații 
verzi, amenajare loc de joacă, 
construire centru activități pentru 
copii, în  localitatea Berceni, județ 
Ilfov, T59, P2815,2816, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului 
Favorabil pentru: P.U.Z - reabilitare 
spații verzi, amenajare loc de joacă, 
construire centru activități pentru 
copii. Documentația a fost afişată 
pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Județean-Ilfov. Observații/
comentariile şi sugestii se primesc/în 
scris la Biroul de Urbanism în 
cadrul  Consiliului Județean-Ilfov, 
cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, sector.1 
(tel. 021/212.56.93), în termen de 12 
zile  calendaristice de la publicarea 
anunțului, începând cu data de: 
08.12.2016.

l CN CF CFR SA SRCF Craiova 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Lucrări de reabilitare la Pod CF 
Km 15+550 şi Lucrări de amenajare 
albie”, propus a fi amplasat pe teri-
toriul administrativ al Comunei 
Corcova, Judeţul Mehedinţi. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mehe-
dinţi din Drobeta Turnu Severin, str.
Baile Romane, nr.3, şi la sediul titu-
larului de proiect din Craiova, 
Bulevardul Decebal, nr.1, judeţul 
Dolj, în zilele de luni până joi, între 
orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 
8.00-14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mehe-
dinţi.  

l CN CF CFR SA Sucursala Regi-
onală CF Craiova anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Lucrări de reabili-
tare la Podeţ CF Km 226+575 şi 
Lucrări de amenajare albie”, propus 
a fi amplasat în Comuna Robăneşti, 
satul Robăneştii de Sus. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Dolj, Craiova, 
str.Petru Rareş, nr.1, şi la sediul CN 
CF CFR SA Sucursala Regională 
CF Craiova, Bulevardul Decebal, 
nr.1, judeţul Dolj, în zilele de luni 
până joi, între orele 8.00-16.30 şi 
vineri între orele 8.00-14.00. Obser-

vaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dolj, Craiova, str.Petru 
Rareş, nr.1, fax:0251.419.035, 
e-mail: office@apmdj.anpm.ro  

l CN CF CFR SA SRCF Craiova 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Lucrări de reabilitare la Pod CF 
Km 20+698 şi Lucrări de amenajare 
albie”, propus a fi amplasat pe teri-
toriul administrativ al Comunei 
Brosteni, Judeţul Mehedinţi. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mehe-
dinţi din Drobeta Turnu Severin, str.
Baile Romane, nr.3, şi la sediul titu-
larului de proiect din Craiova, 
Bulevardul Decebal, nr.1, judeţul 
Dolj, în zilele de luni până joi, între 
orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 
8.00-14.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mehe-
dinţi.  

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţă 
celor interesaţi că petenţii Chirilaş 
Gheorghe, Chirilaş Corina au soli-
citat Judecătoriei Braşov să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
lotului nr. 3, cu nr. top 2501/5/3, în 
suprafaţă de 1.532 mp, lot ce face 
parte din imobilul situat în extravi-
lanul com. Vama Buzăului, judeţ 
Braşov, înscris în CF nr. 100421 
Budila (provenită din CF vechi 1323 
Budila), nr. top 2501/5, teren în 
suprafaţă de 53.235 mp, proprie-
ta tea  numi tu lu i  Păcurar iu 
Gheorghe; cu îndeplinirea condiţi-
ilor prevăzute de art. 1051 Noul Cod 
de Procedură Civilă. Persoanele 
interesate pot face opoziţie la Jude-
cătoria Braşov, în termen de 6 luni 

de la data afişării şi publicării 
prezentei somaţii. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea 
pronunţată la data de 21.11.2016, în 
dosarul civil nr. 13731/197/2016, al 
Judecătoriei Braşov, cu termen de 
judecată la data de 30.01.2017, C9, 
ora 09.00. Prezenta se afişează la 
Judecătoria Braşov, un exemplar la 
Primăria Budila şi un exemplar la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Braşov.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic S.A., 
persoană juridică română cu sediul 
în Poiana Braşov, Hotel Sporturilor, 
judeţul Braşov, număr de ordine în  
Registrul Comerţului Braşov 
J/08/988/1998,  CUI RO8698066, 
convoacă Adunarea Generala Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii la data 
de 16 ianuarie 2017, ora 12, în 
Poiana Braşov, Hotel "Sporturilor", 
judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor 
la data de referinţă  05  ianuarie 
2017, cu următoarea ordine de zi: 1) 
Alegerea auditorului financiar al 
societăţii Ana Teleferic SA pentru o 
durată de 2 (doi) ani; 2) Desemnarea 
reprezentantului acţionarilor pentru 
perfectarea documentelor şi înregis-
trarea  lor la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Braşov.  În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de desfă-
şurare a adunării generale ordinare 
a acţionarilor, a doua adunare gene-
rală ordinară va fi convocată pentru 
data de 17 ianuarie  2017, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi. Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Ana Teleferic SA Prin 
Taban Ion Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie.

l Preşedintele Consiliului de admi-
nistraţie al societăţii ATHENEE 

PALACE SA, societate pe acţiuni 
română cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire 
Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul 
nr. 10, număr de ordine în  Registrul 
Comerţului Bucureşti J40/612/1991, 
CUI RO 1569250, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 16 ianuarie 
2017, ora 9,30, în Bucuresti, B-dul 
Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri 
Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 
1, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
in registrul acţionarilor, la sfârsitul 
zilei de 05 ianuarie 2017, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Numirea 
auditorului financiar al societatii 
Athenee Palace SA, pentru o durată 
de 2 (doi) ani; 2. Aprobarea datei de 
02 februarie 2017, ca dată de înre-
gistrare asupra căreia se răsfrâng 
hotărârile adunării generale ordi-
nare a acţionarilor. După data de 01 
februarie 2017 (ex date) instrumen-
tele financiare obiect al hotărârii 
adunării generale ordinare a acţio-
narilor se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respectiva 
hotărâre. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de 
desfăşurare a adunării generale 
ordinare a acţionarilor în data de 16 
ianuarie 2017, a doua adunare 
generală ordinară este convocată 
pentru data de 17 ianuarie 2017, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi 
ordine de zi si dată de referinţă.  
Accesul acţionarilor îndreptatiti să 
participe la adunarea generală este 
permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, cu actul de identitate, 
făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice, iar în cazul persoa-
nelor juridice sau a reprezentanţilor 
acţionarilor persoane fizice, cu 
împuternicire dată persoanei fizice 
care le reprezintă, în limba română. 
La adunare au drept sa participe şi 
să voteze toţi acţionarii societăţii 
înregistraţi la sfârşitul zilei de 
05.01.2017, în Registrul Acţiona-

rilor, gestionat de Depozitarul 
Central SA, care este data de refe-
rinţă a adunării convocate. Acţio-
narii pot participa la şedinţa 
adunării generale, personal sau prin 
reprezentanţi, în condiţiile prevă-
zute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. 
Reprezentarea acţionarilor se va 
putea face şi prin alte persoane 
decât acţionarii, cu excepţia admi-
nistratorilor, pe bază de împuterni-
cire specială/ generală, conform art. 
14 alin. 3 din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009. Împuternicirile speciale 
sau generale vor fi utilizate în condi-
ţiile stabilite de Regulamentul 
6/2009 iar modelul acestora va 
putea fi obţinut de la sediul socie-
tăţii. Împuternicirea specială se va 
întocmi în trei exemplare originale 
(unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant si  unul pentru 
emitent). După semnare, exem-
plarul pentru emitent, însoţit de 
copia actului de identitate a celui 
reprezentat, va fi trimis spre înregis-
trare societăţii cel târziu cu 48 de 
ore înainte de adunarea generală, 
acestea putând fi trimis şi prin fax 
(nr. fax: 0213181300) sau prin email 
la adresa: athenee.palace@gmail.
com, reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării 
generale a acţionarilor, să aibă 
asupra sa procura în original. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând individual sau împreună cel 
puţin 5% din capitalul social au 
dreptul de a introduce puncte pe 
ordinea de zi şi de a propune 
proiecte de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse pentru a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acţionarilor în termen 
de 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de către 
adunarea generală a acţionarilor, 
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precum şi de o copie de pe actul de 
identitate al iniţiatorilor. Propune-
rile acţionarilor şi documentele ce 
atestă îndeplinirea condiţiilor 
pentru exercitarea acestor drepturi 
vor fi transmise numai în scris (prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze consiliului de 
administraţie întrebări în scris 
înaintea datei de desfăşurare a 
adunării generale, privind punctele 
de pe ordinea de zi, conform art. 13 
din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009, împreună cu acte care 
permit identificarea acţionarului 
astfel încât acestea să fie înregis-
trate ca primire la sediul Societăţii 
până cel  târz iu la  data de 
13.01.2017, cu menţiunea scrisă clar 
"Pentru adunarea generală ordinară 
a  acţ ionar i lor  d in  data  de 
16/17.01.2017", urmând a i se 
răspunde în cadrul AGOA. Întrebă-
rile acţionarilor vor putea fi trans-
mise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice. Orice 
acţionar are garantat exerciţiul 
liber al drepturilor sale conform 
prevederilor legale aplicabile şi ale 
Actului constitutiv al societăţii. 
Începând cu data de 16.12.2016, 
modelele de împuterniciri, docu-
mentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale a 
acţionarilor, proiectele de hotărâri 
precum şi orice alte informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul  societăţii, între orele 9-17, şi 
la tel. 0212021199 şi pe site-ul 
societăţii  www.athenee-palace.ro. 
În cazul votului prin corespon-
denţă, buletinul de vot, completat şi 
semnat, va fi transmis prin poştă 
sau prin e-mail, cu semnătura elec-
tronică extinsă, conform Legii nr. 
4 5 5 / 2 0 0 1  p â n ă  l a  d a t a  d e 
13.01.2017, inclusiv, la adresa socie-
tăţii respectiv adresa de e-mail: 
athenee.palace@gmail.com cu 
menţiunea scrisă clar "Pentru 
adunarea generală ordinară a acţi-
onarilor din data de 16/17.01.2017".  
Societatea Athenee Palace SA Prin: 
Taban Ion– Preşedinte al Consi-
liului de administraţie.

LICITAȚII  
l U.M. 01189 Botoşani organizează 
în data de 16.01.2017 o licitaţie 
publică cu strigare pentru închiri-
erea unei suprafeţe de 27,8453 ha, 
teren pentru păşunat. Relaţii la 
sediul unităţii din strada Petru 
Rareş ,  n r.  62 -  64 ,  t e l e fon 
0231.585.965, interior 114 sau 117.

l Subscrisa Via Insolv SPRL scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
urmatoarele bunuri apartinand Foraj 
Bucuresti SA: I. Proprietati imobi-
liare, vanzare individuala, pornind 
de la pretul reprezentand valoarea de 
evaluare redusa cu 30%: - teren intra-
vilan in suprafata de 19.523 mp, 
situat in Floresti, judet Prahova, pret 
240.466 lei fara TVA; - teren in 
suprafata de 1.030 mp si sonda 
nr.2662, situate in Otopeni, judet 
Ilfov, pret 331.634 lei fara TVA; - 
teren in suprafata de 947 mp, sonda 
nr.2663, situate in Otopeni, jud. Ilfov, 
pret 394.944 lei fara TVA; - teren in 
suprafata de 835 mp si sonda 
nr.2664, situate in Otopeni, judet 
Ilfov, pret 59.854 lei fara TVA; - teren 
in suprafata de 1.555 mp si sonda 
nr.1582, situate in Jimbolia, judet 
Timis, pret 24.370 lei fara TVA; - 
teren in suprafata de 1.500 mp si 
sonda nr.4630, situate in Jimbolia, 
judet Timis, pret 23.767 lei fara TVA; 
- teren extravilan (pasuni) in supra-
fata de 30.200 mp, situat in com. 
Porumbacu de Jos, sat Colun, judet 
Sibiu, pret 67.462 lei fara TVA. II. 
Bunuri mobile, vanzare in bloc, 
pornind de la pretul reprezentand 
valoarea de evaluare redusa cu 50%, 
mobilier pret 2.262,50 lei fara TVA si 
echipamente birotica pret 18.572,50 
lei fara TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietele de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
22.12.2016, ora 15/00. In cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 12.01.2017, 19.01.2017, 
26.01.2017, 02.02.2017 respectiv 
09.02.2017 la aceeasi ora la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 

str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita - 
în faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand imobil/anexa locuinta, 
situat in comuna Valiug, nr. 375, 
Jud. Caras - Severin, evidentiat in 
C.F. nr. 31935/Valiug. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 42.036 Lei 
+ T.V.A. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei. Licitatia va 
avea loc in data de 27.12.2016, orele 
11,30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reşița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 
16.888,15 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reşița,  
suprafata de 583 mp - pret 
6.837,15lei, -Teren acces CF 33685, 
cad: 3289 top 1173/1174/23 Reşița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
16.770,35 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 
Reşița, suprafata de 4.477 mp - pret 
105.010,15lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 
Reşița, suprafata de 1.578 mp - pret 
37.012,95 lei; -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reşița, suprafata de 600 mp - pret 
14.073,3 lei; situate în Reşița zona 
Calea Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp 
- pret 1.239,75 lei; -Teren CF 36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, suprafata 
de 2.732 mp - pret 47.707,1 lei; 
situate în Reşița în apropiere de 
Calea Caransebeşului, jud. Caraş-
Sverin; -Teren fâneață CF 39948, 
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata 
de 5.754 mp - pret 106.184,35lei; 

situat în Reşița zona Calea Caranse-
beşului, jud. Caraş-Severin; - Garso-
nieră CF 30491, C1-U10 Reşița, Top 
600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08 
mp - pret 57.741,95 lei; situată în 
Văliug, bl. 2 garsoniere Semenic, 
parter, ap. 4, jud. Caraş-Severin; - 
Casă şi Teren aferent CF 32343 top 
295, suprafata de 2.877 mp - pret 
81.491lei. situate în  Fârliug nr. 232, 
jud. Caraş-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 95% din 
pretul de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin, telefon 0355/429.116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei. 
Licitatia va avea loc in data de 
27.12.2016, orele 12.30, la sediul ales 
al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras - 
Severin.

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei ( respectiv 531.000 
Eur)(60% din valoarea de evaluare), 
(fara TVA). Activul nr.2: Proprietate 
imobiliara - teren- situat in Zona 
Antibiotice , jud.Iasi, cu front la 
E583, avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in cuantum 
de  682 .619 ,40 le i  ( respect iv 
154.038EUR) (60% din valoarea de 
evaluare), (fara TVA). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 23.12.2016 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr.43, Jud. Iasi, 

in data de 23.12.2016 orele 12.00, şi 
se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
16.06.2016. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei., Regulament 
ce poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de orga-
nizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr.43,  
jud. Iaşi, până la data de 23.12.2016 
orele 12.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la 
te lefoanele :  0232/240 .890  ; 
0742/109890, Fax 0232/240890

l Tribunalul Dolj iniţiază procedura 
de licitaţie publică pentru vânzare 
deşeuri de lemn rezultate în urma 
demolării a două clădiri. Deşeurile 
sunt depozitate şi pot fi văzute la 
Secţia exterioară Işalniţa a Penitenci-
arului Craiova, situată în str.Mihai 
Eminescu, nr., în intervalul orar 
09.00-14.00, în urma unei solicitări. 
Deşeurile de lemn în cantitate de 
32,7246mc, rezultate în urma demo-
lării clădirii administrative C2 a 
Tribunalului Dolj sunt alcătuite din 
parchet, lambriuri, tocuri de usă şi 
fereastră, astereală, căpriori, grinzi, 
uşi şi ferestre. Deşeurile de lemn în 
cantitate de 22,17mc, rezultate în 
urma demolării clădirii Arhivă a 
Tribunalului Dolj sunt alcătuite din 
parchet, tâmplărie, astereală acoperiş 
şi căpriori. Licitaţia va avea loc în 
data de 30.12.2016, ora 14.00, la 
sediul nou al Tribunalului Dolj, din 
Craiova, str.Brestei, nr.12, Bibliotecă. 
În caz de neadjudecare următoarele 
licitaţii vor avea loc în data de 
06.01.2017, ora 14.00, respectiv 
13.01.2017, ora.14.00. Se pot obţine 
relaţii despre materialele rezultate în 
urma demolării, scoase la vânzare, la 
numărul de telefon 0251/418.612 sau 
0251/417.719, fax: 0251/419.851, 
e-mail marcela.burtea@just.ro, 
persoana de contact: consilier Burtea 
Marcela. Condiţiile de participare: 
poate participa orice persoană fizică 
sau juridică care prezintă, până la 
data ţinerii licitaţiei, următoarele 
documente: a)chitanţa de achitare a 
cotei de cheltuieli de participare la 
licitaţie, b)copie de pe certificatul de 
înmatriculare la Registrul comerţului 
şi codul fiscal, pentru persoanele 
juridice române sau actul de identi-
tate pentru persoanele fizice. Preţul 
de pornire a licitaţiei publice este de 

3.548Lei pentru deşeurile de lemn 
rezultate în urma demolării clădirii 
administrative C2 şi 2.416Lei pentru 
deşeurile de lemn rezultate în urma 
demolării clădirii Arhivă. Criteriul de 
atribuire- cea mai avantajoasă ofertă 
economică (cel mai mare preţ). Cota 
de cheltuieli de participare, obliga-
torie, în cuantum de 30 de lei se 
depune cu numerar la casieria Tribu-
nalului Dolj din Craiova, strada 
Brestei nr.12, camera 2. Nu pot 
participa la licitaţie, în calitate de 
cumpărători, membrii comisiei de 
evaluare (Dijmărescu Ion Cosmin, 
Mainerici Georgeta, Constantinescu 
Motegaza Valentin, Enculescu Cris-
tian şi Panduru Veronica), membrii 
comisiei de licitaţie (Velican Adriana, 
Burtea Marcela şi Popescu Camelia) 
şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi 
părinţii  acestor membri. De 
asemenea, menţionăm ca persoane 
cu funcţie de decizie în cadrul Tribu-
nalului Dolj cu privire la această 
procedură sunt Ghiţă Adina Elvira şi 
Gavrilă Mariana.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional trans-
port marfă şi persoane şi Atestat 
ADR, pe numele Tănase Ionuţ, domi-
ciliat în Piteşti, eliberat de A.R.R. 
Argeş. Se declară nul.

l Farmavet S.A., cu sediul în Bucu-
reşti, sector 6, Calea Giuleşti nr. 333, 
C.U.I. RO 256, declară pierderea 
certificatului de înregistrare sanitar- 
veterinară nr. B-008 din 11.11.2011. Se 
declară nul.

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala apartament, pe numele Colt 
Nicolae. Declar nula.

l Pierdut Contract vanzare cumpa-
rare nr. 3/1973 si Proces verbal 
predare primire receptie, pe numele 
Nicolau Gheorghe si Nicolau Elena. 
Le declar nule.

l Pierdut Adeverinta plata integrala 
apartament, pe numele Nita 
Constantin. Declar nula.

l Pierdut Contract construire nr. 
277/1/16.03.1982 si Proces verbal 
predare primire receptie din 
23.03.1982, Romanu Eugenia Florica. 
Romana Petru. Le declar nule.

l Pierdut certificat de atestare a drep-
tului de proprietate privată nr. 4088/1, 
eliberat de Prefectura Municipiului 
Bucureşti şi Sect. Agricol Ilfov pe 
numele Stoe Velicu. Îl declar nul.

l SBI Steel Industry S.R.L., cu sediul 
în Comuna Afumaţi, sat Afumaţi, str. 
Aurel Vlaicu nr. 13, et. 1, cam. 2, judeţ 
Ilfov, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J23/2330/2016, C.U.I. 
31133872, anunţă pierderea certifica-
tului constatator emis pentru punctul 
de lucru din sat Tunari, com. Tunari, 
str. Nicolae Iorga nr. 33, judeţ Ilfov. Îl 
declarăm nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca 
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPJP. 107913/13.12.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri, în 
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua de 28, luna decembrie , anul 2016, ora 12.00, 
în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului Dimanolo Arts International SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str.Toma Ionescu, nr. 56, județul Prahova, 
cod unic de înregistrare fiscală 31243506: Nr. crt. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ 
scutit *: 1. Autoturism Mini Cooper, nr. identificare WMWXM51040T920210, capacitate cilindrică 1499cm, sursa energie - benzină, an 
fabricație 2014, culoare albastru - alb, 1 buc., 43.257 lei, 20%; 2. Plotter, 1 buc., 11.950 lei, 20%; 3. Mașină de cusut plană, 1 buc., 4837 
lei, 20%; 4. Mașină egalizat piele, 1 buc., 19.617 lei, 20%; 5. Mașină digitala de scris cu auriu, 1 buc., 7916 lei, 20%; 6. Mașină de 
asamblat albume, 1 buc., 12.400 lei, 20%; 7. Mașină de imprimat, 1 buc., 4.272 lei, 20%; 8. Mașină electrică de tăiat (ghilotină), 1 buc., 
2.703 lei, 20%; 9. Colli - Mașină de recroit, 1 buc., 11.287 lei, 20%; 10. Pharetra - Mașină de pus bandă, 1 buc., 18.273 lei, 20%; 11. 
Mașină de cusut plană, 1 buc., 4.837 lei, 20%; 12. Durkopp Adler - Mașină de cusut, 1 buc., 5.643 lei, 20%; 13. Pfa� - Mașină de cusut cu 
braț, 2 buc., 4837 lei, 20%; 14. OMC - Ciocan, 1 buc., 8331 lei, 20%; 15. Adler - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 4.568 lei, 20%; 16. Simac 
- Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 3225 lei, 20%; 17. Minerva- Mașină de cusut, 2 buc., 5.204 lei, 20%; 18. Mașină de cusut 72415-101, 1 
buc., 2.602 lei, 20%; 19. Minerva - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 2.602 lei, 20%; 20. Strobar - Mașină de cusut tălpici, 1 buc., 8.331 lei, 
20%; 21. Mașină cu triplu transortor, 1 buc., 4.568 lei, 20%; 22. Mașină de embosat, 1 buc., 7.524 lei, 20%; 23. Presă pod mare, 1 buc., 
11.287 lei, 20%; 24. Presă mică (defectă), 2 buc., 5.240 lei, 20%; 25. Caltieră, 1 buc., 61.807 lei, 20%; 26. Mașină Son, 1 buc., 77.931 lei, 
20%; 27. Mașină de încălzit bombeuri, 1 buc., 9.674 lei, 20%; 28. Mașină de format staifuri, 2 buc., 23.110 lei, 20%; 29. Mașină 
termocolantat, 1 buc., 11.287 lei, 20%; 30. Mașină de lipit bombeuri, 1 buc., 4.568 lei, 20%; 31. Mașină de bătut cuie toc, 1 buc., 21.364 
lei, 20%; 32. Perie finisat, 1 buc., 6.987 lei, 20%; 33. Mașină răcitor, 1 buc., 19.617 lei, 20%; 34. Mașină presat tălpi, 1 buc., 15.586 lei, 
20%; 35. Mașină de subțiat, 1 buc., 1.987 lei, 20%; 36. Mașină de șlefuit, 1 buc., 6.987 lei, 20%; 37. Mașină ciocănit, 1 buc., 2553 lei, 
20%; 38. Laser pentru gravat, 1 buc., 17.833 lei, 20%; 39. Polishing and foiling, 1 buc., 3.072 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile 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 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 a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, 
beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia mă suri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data afișării: 16.12.2016.


