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OFERTE SERVICIU
Companie britanică de tiling
angajează gresieri şi faianţari
profesionişti cu contract
pentru lucrările proprii din
Marea Britanie. Info la
tel.0744.354.048, email:
aditoma0975@gmail.com.
l Angajam bucatari si ajutori
bucatari cu experienta. Oferim:
salariu fix+bonusuri saptamanale.
0735869001
l Angajez şofer pentru Bucureşti,
Categoria B. Contact: 0744620180
(Cristian Gherasim)
l Personal pentru Anglia: Șoferi
C+E, Pregatitori/Vopsitori auto,Ta p i t e r i C a n a p e l e , e t c . ,
00447424848875
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 4
posturi contractuale vacante de
asistenţi farmacie (PL), conform
HG 286/2011. Pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante de
asistenţi farmacie (PL) sunt necesare: diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă, certificat de membru valabil, eliberat
de OAMGMAMR, şi minim 6 luni
vechime în specialitate. Concursul
se organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Brăila,
astfel: -proba scrisă, 16.02.2017,
ora 10.00; -proba interviului,
21.02.2017, ora 10.00. Dosarele se
depun în perioada 18.01.201701.02.2017, între orele 08.0015.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: 0239.692.222,
int.2174, persoană de contact: ref.
Ene Monica Laura, Serv.RUNOS.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 5
posturi contractuale temporar
vacante de asistenţi de radiologie
imagistică medicală, din care: 3
asistenţi de radiologie imagistică
medicală principali (PL) şi 2 asistenţi de radiologie imagistică
medicală (PL), conform HG
286/2011. Pentru ocuparea posturilor contractuale temporar
vacante de asistenţi de radiologie
imagistică medicală principali
(PL) sunt necesare: diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă, certificat de membru
valabil, eliberat de OAMGMAMR, 5 ani vechime ca asistent
de radiologie şi adeverinţă de grad
principal, iar pentru posturile de
asistenţi de radiologie imagistică
medicală (PL) sunt necesare:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, certificat de
membru valabil, eliberat de
OAMGMAMR, şi minim 6 luni
vechime ca asistent de radiologie.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Brăila, astfel: -proba scrisă,
10.02.2017, ora 10.00; -proba
interviului, 15.02.2017, ora 10.00.
Dosarele se depun în perioada
18.01.2017-25.01.2017, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon:
0239.692.222, int.2174, persoană
de contact: ref.Ene Monica Laura,
Serv.RUNOS.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 6

posturi vacante contractuale de
infirmiere, conform HG 286/2011.
Pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de infirmiere
sunt necesare: şcoală generală,
curs de infirmiere organizat de
OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii
-Direcţia generală resurse umane
şi certificare, şi 6 luni vechime în
specialitatea postului. Concursul
se organizează la sediul Colegiului
Naţional „Ana Aslan”, din Calea
Călăraşilor, nr.307A, Brăila, astfel:
-proba scrisă, 20.02.2017, ora
10.00; -proba interviului,
23.02.2017, ora 10.00. Dosarele se
depun în perioada 18.01.201701.02.2017, între orele 08.0015.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: 0239.692.222,
int.2174, persoană de contact: ref.
Ene Monica Laura, Serv.RUNOS.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila, judeţul Brăila, organizează
concurs pentru ocuparea a 11
posturi contractuale temporar
vacante de asistenţi medicali
generalişti, din care: 5 asistenţi
medicali generalişti principali
(PL) şi 6 asistenţi medicali generalişti (PL), conform HG 286/2011.
Pentru ocuparea posturilor
contractuale temporar vacante de
asistenţi medicali generalişti principali (PL) sunt necesare: diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau
echivalentă, certificat de membru
valabil, eliberat de OAMGMAMR, 5 ani vechime ca asistent
medical şi adeverinţă de grad
principal, iar pentru posturile de
asistenţi medicali (PL) sunt necesare: diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă, certificat de membru valabil, eliberat
de OAMGMAMR, şi minim 6 luni
vechime ca asistent medical.
Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Brăila, astfel: -proba scrisă,
08.02.2017, ora 10.00; -proba
interviului, 13.02.2017, ora 10.00.
Dosarele se depun în perioada
18.01.2017-25.01.2017, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefon:
0239.692.222, int.2174, persoană
de contact: ref.Ene Monica Laura,
Serv.RUNOS.
l Primaria Orasului Cajvana cu
sediul in: loc.Cajvana, str. Principala,nr. 864, jud. Suceava organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual: Denumirea
postului:- Muncitor calificat 1-sofer
autogreder-post vacant contractual
pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: Generale;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului:- Minim
18 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisa:data de 14.02.2017 ora 10 la sediul
institutiei. Proba de interviu –data
de 16.02.2016 ora 10 la sediu institutiei. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucratoare de la afisare, la sediul
institutiei. Date contact: Morosan
Floarea tel.: 0230/539222;
0753/348645; fax: 0230/539222;
e-mail: primaria_cajvana@yahoo.
com.
l Comuna Coşna, cu sediul în
localitatea Coşna, sat Coşna, nr.1,

judeţul Suceava, în baza HG
286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
vacant pe perioadă nedeterminată, post contractual: denumirea
postului: Administrator I, la
Compartimentul financiar
contabil, gestionare bunuri, impozite şi taxe, asistenţă socială din
aparatul de specialitate al primarului comunei Coşna. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: -absolvent de
liceu cu diplomă de bacalaureat;
-vechime necesară ocupării
postului: minim 5 ani funcţii similare (gestiune). Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului:
-proba scrisă: data de 09.02.2017,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Coşna, judeţul Suceava; -interviul: data de 13.02.2017, ora 10.00,
la sediul Primăriei Coşna, judeţul
Suceava. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituţiei în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial. Date contact:
tel.0230.575.142, e-mail: primariacosna@yahoo.com
l Primăria comunei Lipovu, cu
sediul în localitatea Lipovu,
nr.630, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante de:
Clasa a III-a, de Referent Gr.
Superior, 1 post, pe perioadă
nedeterminată, din cadrul
Compartimentului Financiar
Impozite şi taxe. Concursul se va
organiza astfel: Proba scrisă în
data de 20.02.2017, ora 10.00,
Proba interviu în data de
23.02.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: Condiţiile generale
prevăzute de Art.54 din legea nr
188/1999, privind statutul funcţionarilor publici republicată (2);
studii liceale, respectiv sudii medii
finalizată cu Diplomă de Bacalaureat; vechime minimă în specializarea studiilor: 9 ani; cunoştinţe
operare calculator. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei
Lipovu. Relaţii suplimentare şi
bibliografia se pot obţine de la
sediul primăriei, persoana de
contact: Rişcu Mihaela sau la
telefon: 0766.617.487.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Harghita, cu sediul în Miercurea
Ciuc, B-dul Frăției, nr. 2 scoate la
concurs, în data de 20.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Referent, grad profesional superior - Agenția Locală Miercurea-Ciuc; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
20.02.2017 – ora 10:00 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,

partea a –III– a, la sediul AJOFM
Harghita.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov,
cu sediul în București, Str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4 scoate la
concurs, în data de 20.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Serviciul Agenţie Locală și
Puncte de Lucru – Punct de Lucru
Clinceni; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
20.02.2017 – ora 10:00 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Ilfov.
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 13 februarie 2017, la ora
11.00 -proba scrisă şi 15 februarie
2017 -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 conţină 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 generale, minim 1
an 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 pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei,
nr. 20—22 sector 4, scoate la
concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual vacant de consilier IA
din cadrul Serviciului Control și
Recuperare Debite, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime de minim 5 ani în
specialitatea studiilor necesare

ocupării postului. Programul
concursului concursului:
14.02.2017 ora 10:00 – proba
scrisa la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; 15.02.2017 ora 10:00 –
interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice
şi bibliografia de concurs sunt
afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei,
nr. 20—22 sector 4, scoate la
concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual temporar vacant de
Director Adjunct al Centrului
Regional de Formare Profesională
a Adulţilor Dolj, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei de conducere temporar
vacantă: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; vechime de
minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Programul concursului concursului: 06.02.2017 ora 10:00 – proba
scrisă la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; 07.02.2017 ora 10:00 –
interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este
de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice
şi bibliografia de concurs sunt
afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.
l Primăria Comunei Padureni cu
sediul in: localitatea Padureni.,
nr.220, jud. Timis, organizeaza
concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale,
aprobat prin HG nr.286/2011,
modificat si completat de HG
nr.1027/2014, in cadrul institutiei.
I .Denumirea postului: Referent
debutant -post vacant, contractual, pe perioada nedeterminata la
Compartimentul Cultura;
Condiţii specifice de participare la
concurs: - Studii medii, -Vechime
in specialitatea studiilor necesare
postului: nu este cazul
Data, ora si locul de desfasurare a
concursului: - Proba scrisă în data
de 09.02.2017, ora 10.00, la sediul
institutiei. - Interviul în data de
10.02.2017,ora 10.00 la sediul la
institutiei. II. Denumirea postului:
Inspector de specialitate debutant
-post vacant, contractual, pe perioada determinata la Comparti-
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mentul Implementare Fonduri
Europene. Condiţii specifice de
participare la concurs - Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
următoarele domenii de licenţă:
drept, contabilitate, economie;
-Vechime in specialitatea studiilor
necesare postului: n u este cazul.
Data, ora si locul de desfasurare a
concursului: - Proba scrisă în data
de 09.02.2017,ora 10.00, la sediul
la institutiei; - Interviul în data de
10.02.2017,ora 10.00 la sediul la
institutiei. III. Denumirea
postului: Inspector de specialitate
II -post vacant, contractual, pe
perioada determinata la Compartimentul Implementare Fonduri
Europene. Condiţii specifice de
participare la concurs; - Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
următoarele domenii de licenţă:
drept, contabilitate, economie;
-Vechime in specialitatea studiilor
necesare postului: minim 1 an.
Data, ora si locul de desfasurare a
concursului: - Proba scrisă în data
de 09.02.2017,ora 10.00, la sediul
la institutiei; - Interviul în data de
10.02.2017, ora 10.00 la sediul la
institutiei. IV. Denumirea
postului: Revizor contabil I -post
vacant, contractual, pe perioada
determinata la Compartimentul
Implementare Fonduri Europene.
Condiţii specifice de participare la
concurs - Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în următoarele
domenii de licenţă: contabilitate,
economie, finante-banci; -Vechime
in specialitatea studiilor necesare
postului: minim 4 ani. Data, ora si
locul de desfasurare a concursului: - Proba scrisă în data de
09.02.2017,ora 10.00, la sediul la
institutiei; - Interviul în data de
10.02.2017, ora 10.00 la sediul la
institutiei. Conditii specifice valabile pentru toate posturile: Cu n o ş tin ţe d e o p e r a r e p e
calculator nivel mediu: Windows,
Word, Microsoft Ofifice, Excel,
internet; - Abilităţi de comunicare
şi muncă în echipă, capacitate de
analiză şi sinteză, gândire logică,
seriozitate şi corectitudine, profil
moral corespunzător funcţiei,
conduită profesională corespunzătoare. Data limita pana la care
candidatii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
31.01.2017, la sediul la sediul la
institutiei. Date de contact:
secretar comuna Padureni, tel.
0256411133.

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil
situat în Iaşi, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp şi trei
construcţii: c9 -cabină poartă; c10
-cabină bilete; c11 -sala antrenament, la preţul de 1.350.000Lei,
fără TVA.
Călimăneşti, jud. Vâlcea, teren
2260 mp cu deschidere 25m la
Şoseaua Naţională, toate utilităţile şi cadastru. Terenul este
situat în plin centru, Calea lui
Traian nr 317-319, cu două
imobile P+1, idel pentru o
pensiune. 200.000E negociabil.
021-665.29.16.
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CITAȚII
l Petcu Constantin domiciliat în
Tudor Vladimirescu, str. Lalelelor
nr. 12, jud. Brăila este citat în
data de 02.02.2017 la Judecătoria
Tulcea în calitate de pârât în
Dosar nr. 4312/327/2016, având
ca obiect rezoluțiune ante
contract.
l Banca Transilvania SA în calitate de contestator, citează pe
Bădescu Codin Eduard cu ultimul
domiciliu cunoscut în Canada
-Dubley Cresecent Winnipeg
Manitoba la Judecătoria Braşov
în data de 07.02.2017, sala J1, ora
09.00, în calitate de debitor
-intimat.
l Se citează numita Despina
Cristiana, în calitate de pârâtă în
Dosarul nr. 19154/280/2012*, cu
menţiunea de a se prezenta
personal la interogatoriu, la Judecătoria Piteşti, în data de
31.01.2017, ora 8,30, Complet
C2-2, în proces cu Stanciu Ioana
prin procurator Stanciu
Constantin, având ca obiect rezoluţiune contract.
l Numitul Stanci Vasile este
chemat la Judecătoria Petroșani,
sala 24, în ziua de 27.01.2017,
Completul C.XI. civil, ora 08:30,
în dosar nr.3909/278/2013, în calitate de pârât, în proces cu
Dreghici Dorina în calitate de
reclamant, uzucapiune disjungere
dos. nr. 10869/278/2010.
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l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana cu ultimul domiciliu în
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr. 3,
Bl. a4, sc. 3, ap. 6, Jud. Dolj, în
calitate de pârâtă, în dosar nr.
8737/215/2013* la Judecătoria
Craiova, în data de 10.02.2017,
CF4.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30 decembrie 2016 autoturismul marca
FIAT 124 nr B-13-ZDP este
radiat din circulatie publica.
l Lautaru Liliana, avand domiciliul in Bucuresti, str.Petre Ispirescu, nr.19, bl.M213, sc.1, et.6,
ap.26, sectorul 5, titular al
planului P.U.Z-pentru amenajare
cimitir-loc de veci, orasul Bragadiru, judet Ilfov, T17, P89/39/3,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului de Oportunitate pentru
PUZ–pentru amenajare cimitir–
loc de veci. Documentatia putand
fi consultata pe site-ul Consiliului
Judetean-Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean-Ilfov,
cu sediul in municipiul Bucuresti,
str. Gheorghe Manu, nr. 18, sector
1 (tel. 021/212.56.93), de luni pana
vineri, intre orele 09:00-14:00,
incepand cu data de 16.01.2017.
l S.C. Exclusiv Interconstruct
S.R.L., avand domiciliul in Bucuresti, str.Mureseni, nr. 14, camera

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Mioveni 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 C&D
Sound Solutions SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan, situat în localitatea
Davidești, sat Voroveni, pct. Malul Hulubei, în suprafață de 5002
mp, 47 450 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) în contul RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală republicat, până
în ziua de 30.01.2017, ora 14.00. Licitația va avea loc în data de
31.01.2017, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc
Mioveni. 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 află de la Serviciul
Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând SC Crimar Pamico Industrial Montaj SRL - Bradu, după
cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism AE
Cabriolet - Volkswagen, serie șasiu WVWZZZ1FZ9V005356, an
fabricație 2009, AG-90-CMP, 87.118 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,
fiind prima 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) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 30.01.2017, ora
14.00. Licitația va avea loc în data de 31.01.2017, ora 11.00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș,
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3410.

2, sectorul 3, titular al planului
P.U.Z-construire cladiri P+3E,
locuinte, servicii, spatii comerciale, comuna Berceni, judet Ilfov,
T74, P3506, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a Avizului de Oportunitate pentru PUZ–construire
cladiri P+3E, locuinte, servicii,
spatii comerciale. Documentatia
putand fi consultata pe site-ul
Consiliului Judetean-Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in municipiul
Bucuresti, str. Gheorghe Manu, nr.
18, sector 1 (tel 021/212.56.93), de
luni pana vineri, intre orele 09:0014:00, incepand cu data de
16.01.2017.
l SC Kidmat Eden Medical SRL
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Recompartimentare
hală pentru înfiinţare fermă de
producţie plante medicinale,
aromatice şi a plantelor de uz
farmaceutic, canabis medicinal,
împrejmuire teren, organizare
şantier” în comuna Bălileşti, sat
Bălileşti, str.Principală, nr.13, jud.
Argeş. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Argeş, str.Egalităţii, nr.50A, jud.Argeş, în zilele de
luni până joi, între orele 9.0013.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, sub semnătură şi
cu date de identificare, la sediul
APM Argeş, str. Egalităţii, nr.
50A, jud.Argeş.

ADUNĂRI GENERALE
l Obstea Galbena Si Vemesoaia
CUI 17789945 Str.Petrolului,
nr.18, cod 245100 Oras Babeni,
jud.Valcea mobil 0729.136.186
e-mail: office@ogv.ro web: www.
ogv.ro CONVOCATOR pentru
Adunarea Generala a Mosnenilor
Consiliul Director al Obstii
Galbena si Vemesoaia convoaca
Adunarea Generala a Mosnenilor
in ziua de 26.februarie.2017 ora

11:00,pentru prima convocare,si
in data de 05.martie.2017,la
aceeasi ora, pentru a doua convocare,in cazul in care prima convocare nu s-ar putea desfasura,la
"Casa Arsene", strada Dragos
Vranceanu, nr.97,din orasul
Babeni, judetul Valcea,cu urmatoarea ordine de zi: 1.Raportul
Presedintelui Consiliului Director;
2.Raportul Cenzorului; 3.Aprobarea Registrului Mosnenilor;
4.Analiza executiei bugetare si
descarcarea de gestiune a Consiliului Director pe anul 2016; 5.
Repartizarea profitului si stabilirea dividendelor pe anul 2016;
6.Stabilirea "Bugetului de Venituri
si Cheltuieli" pentru anul 2017;
7.Alegerea Cenzorului; 8.Alte
propuneri pentru ordinea de zi;
9.Diverse.Participarea si votarea
la sedinta sunt permise doar
membrilor obstii sau a reprezentantilor lor,pe baza prezentarii
actului de identitate si a cardului
de mosnean.Accesul unui
mosnean si al reprezentantului
sau,in acelasi timp in sala de
sedinta,nu va fi permis.Obstea
Galbena si Vemesoaia, Consiliul
Director

LICITAȚII
l Primăria Oraş Năvodari organizează licitaţie publică în vederea
închirierii unui imobil situat în
orașul Năvodari, strada Meduzei,
bl. 17 B Est, scara A, ap. 2 Preţul
de pornire al licitației este de
495,22 lei/lună, valoare fără TVA.
Taxa de participare la licitație este
în valoare de 500 lei. Garanția de
participare la licitație este în
valoare de 1000 lei. Începând din
17.01.2017 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie
de la sediul Primăriei Năvodari,
camera 17. Ofertele se depun cu cel
puțin 24 de ore înainte de data
organizării licitației la Registratura
Primăriei Năvodari, str. Dobrogei
nr. 1. Licitaţia se va organiza în
fiecare zi de joi a săptămânii începând cu data de 09.02.2017, ora
13,00 până la adjudecare, în sala
de şedinţe a Primăriei.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform
sentintei nr. 7 din data de
10.01.2017, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul 4548/105/2016,
anunţă deschiderea procedurii
simplificate a debitoarei Alexis
Consulting SRL, Campina, str.
Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 20,
jud. Prahova, cod de identificare
fiscală 20850103, număr de ordine
în registrul comerţului
J29/252/2007. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
suplimentar al creanţelor este de
zece zile de la primirea notificarii.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este
20.02.2017. Termenul pentru solutionarea contestatiilor la creantele
nascute in cursul procedurii si
pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este
10.03.2017.
l Subscrisa VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică bunuri apartinand Foraj
Bucuresti SA: 1) instalatie de foraj
Ingersoll Rand T3W, B 29 THG
pornind de la pretul de 43.000 lei
(fara TVA) reprezentand valoarea
de evaluare redusa cu 50%; 2)
teren intravilan in suprafata de
433,11 mp si constructii (baraca,
distribuitor gaze, remiza PSI),
situate in Bucuresti, str. Dej,
nr.2-4, sector 1, pornind de la
pretul de 312.996 lei (fara TVA)
reprezentand valoarea de
evaluare redusa cu 35%. 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
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
data de 25.01.2017, ora 15/00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadju-

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Dosar de executare nr. 10906. Nr. 3879 din 11.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 31. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
31.01.2017, ora 12.00, în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Iorga, nr. 3, județ Dâmbovița, se vor
vinde prin licitație publică (licitația I - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Asociația
Tineri Europeni în Societate, cu domiciliul fiscal în municipiul Târgoviște, str. Nicolae Iorga, nr. 3, județ
Dâmbovița, cod de identificare fiscală 29603859: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea [buc], Prețul
de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil *; Autoturism Audi
A3, an fabricație 2004, culoare negru, carburant motorină, serie șasiu WAUZZZ8P74A173367,
capacitate cilindrică 1968 cmc, serie motor 160183, nr. înmatriculare DB 42 KOS, 1 buc., 16.085 lei,
19%. Total: 16.085 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 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 în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, 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. 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 și 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 măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul
Administrației Județeane a Finanțelor Publice Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul
Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458;
persoană de contact: Tanase Narcisa. Data afișării: 17.01.2017.

decării, licitatiile vor fi reluate la
01.02.2017, 15.02.2017,
22.02.2017, 01.03.2017, 08.03.2017
respectiv 15.03.2017 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l SC Razec Bets SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul acesteia, respectiv: 85 de masini electronice cu castiguri a caror licenta
este expirata la pretul de 5.364 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50% fata de cel stabilit in
raportul de evaluare incuviintat
de Adunarea Creditorilor din
10.08.2016. Licitaţiile vor avea loc
pe data de: 20.01.2017, 26.01.2017,
31.01.2017, 02.02.2017,
07.02.2017, 09.02.2017,
14.01.2017, 16.01.2017, 21.07.2017
si 23.02.2017, orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l 1.Societatea Naţională a Sării
-SA Bucureşti -Sucursala Salina
Slănic, cu sediul în loc. Slănic, str.
Cuza Vodă, nr. 22, cod poştal:
106200, jud. Prahova,
tel.0244.240.994, fax:
0244.240.997, e-mail: slanic@
salrom.ro, organizează procedura
de „licitaţie deschisă” pentru
achiziţia contractului de servicii
„Expertiza tehnică privind stabilirea stării de deteriorare şi a
vulnerabilităţilor seismice structurale ale clădirii instalaţiei de
preparare a Salinei Slănic
Prahova, cu studii de soluţii
pentru remedierea situaţiei
actuale”, conform cerinţelor din
caietul de sarcini. 2.Legislaţia
aplicabilă: „Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie de produse,
servicii şi lucrări, aplicabil în
cadrul Societăţii Naţionale a Sării
-SA”. Acesta va fi pus la dispoziţia societăţilor comerciale doritoare împreună cu documentaţia
de atribuire. 3.Nu se admit oferte
alternative. 4. Începând cu data
publicării anunţului de participare, documentaţia de atribuire şi
regulamentul vor fi puse la dispoziţia dumneavoastră prin e-mail,
după primirea solicitării dumneavoastră făcută în scris, semnată,
ştampilată şi datată. 5.Termenul-limită de primire a ofertelor:
01.02.2017, ora 14.00. 6.Adresa la
c a r e s e tr a n s m it o fe r te le :
Slănic-Prahova, str.Cuza Vodă,
nr.22, Secretariat, etaj 1. 7. Limba
de redactare a ofertelor: limba
română. 8. Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 02.02.2017,
ora 12.00, la sediul Sucursalei
Salina Slănic, str.Cuza Vodă, nr.
22, Slănic-Prahova. 9.Garanţia de
participare este de 1.000Lei. 10.
Informaţii privind condiţiile de
eligibilitate, precum şi cerinţele
minime cu privire la capacitatea
tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul le veţi regăsi în
documentaţia de atribuire. 11.
Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta
valabilă: 60 de zile. 12.Criteriul de
atribuire a contractului: preţul cel
mai scăzut.
l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar, anunta indreptarea
erorii materiale strecurata in
anuntul ce a aparut in ziarul
„Jurnalul National” din data de

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
10.01.2017, cu privire la zilele de
licitatie publica care sunt urmatoarele: 13.01.2017, 17.01.2017,
19.01.2017, 24.01.2017,
26.01.2017, 31.01.2017,
02.02.2017, 07.02.2017, 09.02.2017
si 14.02.2017 orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare
la telefon 0344104525.
l 1.Denumirea, adresa, numărul
de telefon/fax, adresa de e-mail
ale autorităţii contractante şi ale
biroului de la care se pot obţine,
după caz, informaţii suplimentare: Consiliul Local al Comunei
Valea Iaşului, judeţul Argeş, cu
sediul în comuna Valea Iaşului,
sat Valea Iaşului, nr.126, judeţul
Argeş, cod poştal: 117795, cod
fiscal: 4121986, tel./fax:
0248.724.411, e-mail: primaria_
viasului@yahoo.com. 2.Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de
gestiune: -HCL nr.30/27.04.2016,
privind atribuirea în gestiune
delegată a serviciului de transport
public local de persoane prin
curse regulate în Comuna Valea
Iaşului; -Ordinul nr.263/2007,
privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local. 3.Aria teritorială, trasee, grup de trasee:
Comuna Valea Iaşului -următoarele trasee: -traseul 1- Mustăţeşti
(Dr.Oetker)-Cerbureni Sat şi
retur; -traseul 2- Mustăţeşti (Dr.
Oetker)-Valea Uleiului şi retur;
-traseul 3- Fabrica de Cărămidă
(Valea Iaşului)-Borovineşti şi
retur, descrise în caietul de sarcini.
4.Serviciul/activitatea care
urmează să fie prestat/prestată/
furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi: Transporturi
urbane, suburbane şi metropolitane de călători cod CAEN 4931.
5.Durata contractului de delegare
a gestiunii: 3 ani. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi de
fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere

a documentaţiei: Documentaţia
de delegare se poate obţine de
către persoanele interesate în
urma unei solicitări de participare
la procedura de atribuire de la
sediul Primăriei Comunei Valea
Iaşului, sat Valea Iaşului, nr.126,
judeţul Argeş- Birou Secretar, tel./
fax: 0248.724.411, e-mail:
primaria_viasului@yahoo.com.
7.Termenul-limită de depunere a
ofertelor, data şi ora, adresa la
care se depun/transmit ofertele:
17.02.2017, ora 14.00, Primăria
Comunei Valea Iaşului, sat Valea
Iaşului, nr.126, judeţul Argeş.
8.Data, ora şi locul deschiderii
ofertelor: 20.02.2017, ora 10.00,
Primăria Comunei Valea Iaşului,
sat Valea Iaşului, nr.126, judeţul
Argeş. 9.Dacă este cazul, garanţiile solicitate: cuantumul garanţiei de participare la licitaţie este
de 500Lei, ce se poate achita în
numerar la casieria Primăriei
Comunei Valea Iaşului, cu OP în
contul: RO38TREZ04821180250
XXXXX sau scrisoare de garanţie.
10.Durata de valabilitate a ofertei:
30 zile calendaristice.
l Direcţia Silvică Vâlcea, organizează în ziua de luni 30.01.2017
ORA 11.00, la sediul său din str.
Carol I, nr. 37, mun. Rm. Vâlcea,
tel 0250/735840, licitaţie publică
deschisă cu strigare, pentru
vanzarea urmatoarelor mijloace
fixe, scoase din functiune: 1.
Canton silvic Verdita - OS Dragasani -valoare pornire licitatie fara
T.V.A -12 500 lei; 2.Canton silvic
Cetateaua- OS Dragasani -valoare
pornire licitatie fara T.V.A - 2 500
lei; 3. Dacia double cabina1,9D
-O.S.Babeni-valoare pornire licitatie faraT.V.A - 3 000 lei; 4. Motostivuitor -O.S. Babeni- valoare
pornire licitatie faraT.V.A - 944
lei; 5.Autobasculanta-VL03FLN
-O.S. Babeni -valoare pornire licitatie faraT.V.A - 5 553 lei; 6. Dacia
papuc –VL10PNC – P.N. Cozia
-valoare pornire licitatie faraT.V.A
- 1 200 lei; 7. Dacia double cabina1,9D-O.S. Calimanesti-valoare
pornire licitatie faraT.V.A-1 500
lei; 8.Autoplatforma cu troliuVL03TAZ-OS.Calimanesti-val.

pornire licitatie faraTVA-5 781lei;
9. Autoplatforma cu troliuVL02
ZOZ-OS.Rm.Valcea-val.pornire
licitatie faraTVA-6 069lei; 10.
Autogreder -O.S. Romani-valoarea de pornire la licitatie fara
TVA- 7 830lei. Saltul de supralicitare este 5% din valoarea de
pornire la licitatie a mijlocului fix
in lei intregi fara T.V.A. garantia
de participare la licitatie este 5%
din valoarea de pornire la licitatie
a mijlocului fix in lei intregi fara
T.V.A. Tariful de patticipare la
licitatie este de 50 lei/participant
inclusiv T.V.A. La licitatie poate
participa orice persoana fizica sau
juridica,care prezinta, pina la data
de 27.01.2017 ora 14.30, la sediul
vinzatorului, urmatoarele: cererea
de inscriere la licitatie, cu specificarea mijloacelor fixe pentru care
licitează; documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, respectiv: a) pentru
persoane juridice romane si
persoane fizice inregistrate la
O.N.R.C.:certificatul constatator
eliberat de ONRC si Certificatul
Unic de Inregistrare; b) pentru
persoane juridice straine, copia
actului de inmatriculare a societatii comerciale( tradus in limba
romana si legalizat ); c) pentru
persoane fizice romane: copie a
actului de identitate; d) pentru
persoane fizice straine: copie a
actului de identitate tradus in
limba romana si legalizat; dovada
achitarii garantiei cu TVA la activele pe care le liciteaza si a tarifului de participare; daca este
cazul,imputernicirea acordata
reprezentantului ofertantului.
Documentele depuse vor fi
prezentate (in sedinta de licitatie)
in original sau in copie legalizata
pentru stabilirea conformitatii
documentelor depuse. Relatii
suplimentare se pot obtine de la
ing .Oprescu Ion telefon
0730652565.
l Directia Silvica Valcea organizeaza licitatie/negociere pentru
valorificarea pastravului de
consum, in cantitate de 2 tone,cu
greutate intre 400-700 gr /buc, cu
livrare loco Pastravaria Bradisor,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2017, luna 02, ziua 09. În
temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în
ziua de 09, luna 02, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se va vinde prin
licitație (I - a), următorul bun imobil, proprietate a SC Arca Total SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea
București, sector 5, str. Nehoiași, nr. 26, bl. corp 1028, cod de identificare fiscală 21547850:
Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv
TVA (Lei), Cota TVA; 1). - Teren extravilan, în suprafață de 428 mp, înscris în Cartea Funciară nr.
3521/N a localității Adunații Copăceni și cu nr. cadastral 3566, situat în extravilanul comunei Adunații
Copăceni, jud. Giurgiu; 2). - Teren extravilan cu destinație drum de acces, în suprafață de 71,7 mp
(cota indiviză de 1/20 din suprafața de 1434 mp), înscris în Cartea Funciară nr. 32121 a localității
Adunații Copăceni și cu nr. cadastral 3571, situat în extravilanul comunei Adunații Copăceni, jud.
Giurgiu; 24.96 lei1, 19%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este
19% în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Observație: conform
raport de evaluare nr. 17269/29.12.2016 întocmit de SC Media City SRL ”la data inspecției, pe teren se
află o construcție în curs de edificare. Construcția nu este subiect al evaluării”. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: nu este cazul, conform Extras de carte funciară nr.
13435/23.03.2016 - OCPI Giurgiu. Creditori: ..., Sarcini: .... Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare,
următoarele documente într-un plic sigilat: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației sau a constituirii garanției, sub forma
scrisorii de garanție; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele
juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință,
în conformitate cu prevederile art. 260 - 261, din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 2, lit. d din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.278.023.

com Malaia , Jud Valcea, astfel :
pentru cantitatea de 2000 kg,
pretul minim de pornire la licitatie
este de 13,5 lei/kg, fara TVA. Licitaţia se va desfăşura la sediul
Direcţiei Silvice Vâlcea in data de
23.01.2017, ora 10,00, ofertele
urmad a fi depuse in plic inchis
pana in data de 23.01.2017, ora
9,45. Caietul de sarcini poate fi
consultat la sediul DS Valcea.
Pentru detalii sau lamuriri suplimentare va puteti adresa DS
Valcea -0250/735840 sau ing Iosif
Adrian -0732/620977.
l Directia Silvica Valcea organizeaza licitatie/negociere pentru
valorificarea carnii de vanat, din
cantitatea recoltata aferenta
anului 2017,din fondurile cinegetice administrate, cu livrare loco
ocoale silvice, astfel : pentru cantitati de minim de 500 kg la mistret
si 150 kg la caprior, pretul minim
de pornire la licitatie este : 6 lei/
kg, fara TVA la mistret; 11 lei/kg,
fara TVA la caprior. Licitaţia/
negocierea se va desfăşura la
sediul Direcţiei Silvice Vâlcea in
data de 23.01.2017, ora 11,00,
ofertele urmad a fi depuse in plic
inchis pana in data de 23.01.2017,
ora 10,30. Caietul de sarcini poate
fi consultat la sediul DS Valcea.
Pentru detalii sau lamuriri suplimentare va puteti adresa DS
Valcea -0250/735840 sau ing. Iosif
Adrian -0732/620977.
l SC Vasi-Trans SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după
cum urmeaza: 1 Buc. Autobuz
turistic BMC PROBUS 850 TBX,
sasiu nr. NMC850RKT8DL00132,
nr. inmatriculare IS-06-LJN, an.
Fab. 2008- bun vandut la 4425
EUR+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
19.01.2017, ora 16.00 si data de
26.01.2017ora 16.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în
data de 20 ianuarie 2017, ora
13:30 si in data de 27 ianuarie
2017 ora 13.30 şi se va desfăşura
în conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
12.01.2017. 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 24.11.2016, ora
16:00. 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 organizare 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 incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.

Prezenta publicaţie de vânzare va
fi afişată la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la grefa Tribunalului
Iasi-Judecator Sindic, Consiliul
Local Iasi precum şi la locul de
dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine:
-C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890,
Fax 0232/240890
l Anunţ de participare licitaţie.
Denumire instituţie: DJST Cluj.
Condiţii participare: orice
persoană fizică sau juridică,
română ori străină, are dreptul de
a participa la procedura pentru
atribuirea contractului de închiriere. Cuantum şi formă garanţie
de participare: 3 (trei) chirii
minime lunare, care se vor depune
în numerar la casieria DJST Cluj.
Descrierea bunurilor: -spaţiu în
suprafaţă de 21,42mp, compus
dintr-o încăpere, cu destinaţia de
birou, situat în incinta sediului
administrativ al DJST Cluj,
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40;
-spaţiu în suprafaţă de 22,76mp,
compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta
sediului administrativ al DJST
Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor,
nr.40; -spaţiu în suprafaţă de
155,4mp, compus dintr-o încăpere
şi teren, cu destinaţia de restaurant şi terasă, situat la Sala Sporturilor „H.Demian”,
Cluj-Napoca, str.Splaiul Independenţei, nr.6; -spaţiu în suprafaţă
de 81,5mp, cu destinaţia de terasă,
situat la Sala Sporturilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul
Independenţei, nr.6; -spaţiu în
suprafaţă de 13,38mp, compus
dintr-o încăpere, cu destinaţia de
birou, situat în incinta Sălii Sporturilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, str.Splaiul Independenţei,
nr.6; -spaţiu în suprafaţă de
13,86mp, compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat
în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6;
-spaţiu în suprafaţă de 26,94mp,
compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta
Sălii Sporturilor „H.Demian”,
Cluj-Napoca, str.Splaiul Independenţei, nr.6; -spaţiu în suprafaţă
de 26,97mp, compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de birou, situat
în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6;
-spaţiu în suprafaţă de 14,40mp,
compus dintr-o încăpere, cu destinaţia de magazin alimentar, situat
în incinta Sălii Sporturilor „H.
Demian”, Cluj-Napoca, str.
Splaiul Independenţei, nr.6. Data,
adresa şi ora-limită a depunerii
ofertelor: 01.02.2017, ora 13.00,
sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca,
B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.02.2017, ora 10.00, sediul
DJST Cluj, Cluj-Napoca, B-dul
Eroilor, nr.40, jud.Cluj. Modul de
obţinere a documentaţiei: începând cu data de 19.02.2017, pe
bază de solicitare scrisă de la
sediul DJST Cluj, c/val.documentaţiei fiind de 50Lei, achitată în
numerar la casierie.

PIERDERI
l Pierdut atestat de taxi pe
numele Dulea-Enescu Costinel,
seria CPT nr.0113470. Se declară
nul.
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l Pierdut Atestat ARR Transport
marfă şi persoane Baltateanu
Robert. Tel. 0768.635.933.
l Pierdut Certificat de inregistrare, seria B, numar: 1342470,
eliberat la data de 25.04.2008, pe
numele SC SERMEDIC SRL,
J40/16023/2004, CUI:16821282,
cu sediul in Bucuresti, Sector 1,
Str. Tipografilor, nr. 11-15, et. 3,
Corp A2.2. Il declar nul.
l Vodafone România SA declară
pierdute Cartea de Intervenţii şi
Registru Special al Casei de
marcat DATECS FP550T cu seria
00803874, nefiscalizată.
l SC COMPART’95 CI SRL
declara pierdut biletul la ordin
seria BTRL3BS 4782044 emis de
catre SC Zilan Evinaz Impex
SRL in data de 10.10.2016,avand
data scadenta 17.01.2017. Il
declar nul.
l DC Instosan Teh SRL, cu
sediul în Ploieşti, Bd.Republicii,
nr.17-25, Complex Galeriile
Comerciale, parter, jud.Prahova,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J29/696/2004, CUI
RO6307860, declarăm pierdut
certificatul constatator emis în
temeiul art.17 alin.(1) lit.b din
Legea nr.359/2004, eliberat în
baza declaraţiei pe propria
răspundere înregistrată sub
nr.39348/27.06.2013. Îl declaram
nul.
l Declar pierdut aviz anual
pentru autorizarea exercitării
profesiei emis O.A.M.G.M.A.M.R.
pe numele Tănase Viorica.
l Declar pierdute (nule): 1. act
de concesiune nr. 5375 pentru
înhumare la Cimitirul Dămăroaia Fig. 20 loc 489 -3m patraţi
-loc de veci, eliberat la
25.05.2009; 2. act de concesiune
nr. 5380 pentru înhumare la
Cimitirul Dămăroaia Fig. 20 loc
490 -3m pătraţi -loc de veci,
eliberat la 25.05.2009.
l Societatea Travel Mont S.R.L.
cu sediul in Predeal, str.Vasile
Alecsandri nr.35, judet Brasov,
J08/1251/2001, C.U.I. 14323745,
declaram pierdute Certificatele
Constatatoare aferente punctelor
de lucru situate in Comuna Costinesti, Plaja Obelisc, Judet
Constanta; Loc.Mamaia, Municipiul Constanta, Club Castel
Mamaia, Judet Constanta si Loc.
Mamaia, Municipiul Constanta,
zona plaja din fata Hotel Flora,
Judet Constanta. Le declaram
nule.

DECESE

