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OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani, 
pentru o gospodărie la ţară, 
Craiova. Asigurăm cazare. Rugăm 
seriozitate. Tel. 0784.238.211.

l Firmă de pază angajează agenţi 
de securitate, cu/fără atestat, 
pentru obiective din Bucureşti şi 
Ilfov, salariul luat fără întârzieri, 
1 . 2 0 0 - 2 . 0 0 0 L e i .  Te l e f o n : 
0762.307.773/031.805.21.59.

l Camin de Batrani din Germania, 
aproape de granita cu Luxemburg, 
angajeaza asistente medicale/asis-
tenti medicali. Se ofera cazare, 
contra cost si posibilitate de anga-
jare in camin, pentru partenerii de 
viata ai acestora. Informatii supli-
mentare puteti obtine la nr.de tel: 
0049/151/68500554

l Erkann Logistics SRL caută 
şoferi autocamion, posesori permis 
de conducere C+E, deţinători de 
atestat profesional şi card taho-
graf. Experienţă de cel puţin 3 ani 
în efectuarea de transporturi 
internaţionale, studiile medii şi 
c u n o ş t i n ţ e  m e c a n i c ă 
auto, 0736.107.038.

l Institutul de Cercetare şi 
Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, 
cu sediul în Braşov, str. Cucului nr. 
5, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de şef de fermă 
taurine carne, producere seminţe 
şi furaje. Condiţii de participare: 
studii superioare tehnice de speci-
alitate; experienţă de minim un 
an. Concursul va avea loc la sediul 
I.C.D.P. Braşov, str. Cucului nr. 5, 
în data de 14.02.2017. Condiţiile 
de participare, tematica de 
concurs şi alte informaţii se pot 
obţine de la sediul I.C.D.P. Braşov, 
telefon: 0268/472704.

l Curtea de Apel Bucureşti orga-
nizează concurs, în condiţiile legii, 
în zilele de 20 şi 27 martie 2017, 
pentru ocuparea unui post de 
specialist  IT vacant pe durată 
nedeterminată la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti. Condiţiile 
de participare, bibliografia, tema-
tica, actele necesare înscrierii şi  
regulamentul de concurs vor fi 
afişate la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti şi pe pagina de internet 
la adresa: http://www.cab1864.eu, 
la rubrica Resurse Umane– 
Concursuri/ Examene. Cuantumul 
taxei de concurs stabilit prin Hotă-
rârea Colegiului de Conducere al 
Curții de Apel Bucureşti este de 
100 lei şi se achită la casieria 
Curţii de Apel Bucureşti. Cererile 
de înscriere şi dosarele cu docu-
mentele necesare vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti –
Splaiul Independenţei nr. 5, sector 
4, Mezanin, cam. M01, până la 
data de 02.03.2017 (inclusiv).

l Primăria Comunei Popeşti  cu 
sediul în localitatea Popeşti judetul 
Iaşi organizează concurs, pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant, de şofer trapta I în cadrul  
aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Popeşti, jud. 
Iaşi. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Popeşti, 
judeţul Iaşi astfel:  • proba scrisă 
în data de 23 Februarie, ora 9:00; • 
interviul în data de 28 Februarie 
2016, ora 9:00. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei comunei 
Popeşti persoana de contact: Galiţ 
Claudia telefon: 0740668544 sau 
prin e-mail: primariapopesti@
gmail.com.

l AJPIS –Ilfov cu sediul în Bucu-
reşti str. Ion Câmpineanu nr.3A 
sector 1, tel./fax: 021.256.97.83/ 
0371.601.908, organizează concurs 
în perioada 14.02- 16.02.2017 scris 
şi interviu, ora 9.30 pentru 1 post 
temporar vacant pe perioadă 
determinată de inspector, clasa I, 
grad profesional superior la comp. 
Economic, financiar –contabili-
tate. Cerinte: studii universitare 
absolvite cu diploma de licenţă, 
vechime în specialitatea studiilor 
min. 9 ani. Depunere dosar de 
înscriere până la data 08.02.2017 
la sediul instituţiei.

l Comuna Devesel organizează 
concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție, vacantă, de Referent 
clasa III, grad  superior din cadrul 
Compartimentului SVSU-PSI la 
sediul Primăriei Comunei Devesel. 
-Proba scrisă  02.03.2017, ora 
10.00; -Interviul 03.03.2017, ora 
10.00. Condiţii specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în speciali-
tatea studiilor 9 ani.  Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Comunei Devesel. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Devesel 
şi la nr. de telefon 0252/707111.

l Liceul “Dimitrie Cantemir” 
Babadag, cu sediul în oraşul 
Babadag, strada Aurel Vlaicu, 
nr.3, judeţul Tulcea, organizează în 
data de 24 Februarie 2017, 
concursul pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
bibliotecar documentarist, în 
conformitate cu prevederile H.G. 
nr. 2017/2014. Condiții: studii 
superioare absolvite cu diplomă, 
curs de psihopedagogie, curs bibli-
oteconomie, cunoştințe operare 
PC. Dosarele se pot depune în 
termen de 20 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial. Etapele concursului: 
1.  Proba scrisă: 24.02.2017 ora 
09:00 (minim 50 puncte); 2.  Înter-
viului: 24.02.2017 ora 13:00 
(minim 50 puncte). Relații supli-
mentare la tel.:  0240/561.134.

l UAT Comuna Vipereşti, cu 
sediul în localitatea Vipereşti, str.
Principală, nr.96, judeţul Buzău, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -Refe-
rent, clasa III, grad profesional 
superior, 1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.03.2017, ora 10.30, 
-Proba interviu în data de 
08.03.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii în 
domeniul agricol absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 9 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vipereşti, județul Buzău, 
la secretariat. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Comunei Vipe-
reşti, persoană de contact: Dudău 
Aura, telefon: 0238.799.240, fax: 
0238.799.245, e-mail: primar_vipe-
resti@yahoo.com

l Primăria Comunei Motca, 
judeţul Iasi, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcții 
vacante contractual de şofer, grad 
I, studii generale, vechime în 

muncă minim 6 luni, deținător 
atestat transport de persoane, 
conform HG286/2011. Concursul 
va avea loc la sediul instituției in 
data de: -23.02.2017, ora 10.00 
-proba scrisă şi în data de 
27.02.2017, ora 12.00 -proba 
interviu. Termenul limită de depu-
nere a dosarelor este 15.02.2017, 
ora 16.00. Persoană de contact-
Insp. Ungureanu Roxana, tel. 
0232.715.777.

l Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca,  cu sediul  în 
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu 
Hossu, nr.23 , telef: 0264.592.249, 
fax: 0264.592.786, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -antrenor 
r u g b y :  1  p o s t ,  c o n f o r m 
HG286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 23 februarie 2017, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 
23 februarie 2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: supe-
rioare; carnet antrenor; -vechime: 
experienţă minimă în domeniu 3 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până 
la data de 15 februarie 2017, ora 
14.00, la sediul Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca, 
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu 
Hossu, nr.23. Relaţii suplimentare 
la sediul: Clubului Sportiv Univer-
sitatea Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23, 
persoană de contact: Popa Marcel, 
telefon: 0726.672.441.

l Muzeul de Artă, cu sediul în 
localitatea Craiova, str.Calea 
Unirii, nr.15, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Șef serviciu, gradul II, funcție de 
conducere din cadrul Serviciului 
Privat pentru Situații de Urgență: 
1  p o s t ,  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 27 februarie 2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
03 martie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime: minim 5 ani; -atestat: 
cadru tehnic cu atribuții în dome-
niul prevenirii şi stingerii incendi-
ilor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 15 februarie 2017, 
la sediul Muzeului de Artă, str.
Calea Unirii, nr.15. Relaţii supli-
mentare la sediul Muzeului de 
Artă, persoană de contact: Chifu 
Iulia, telefon: 0251.412.342.

l Spitalul Prof. Dr.Constantin 
Angelescu Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante: 
-1 post de consilier juridic IA 
-Compartiment Juridic, contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată: -diplomă de 
licenţă în specialitate, vechime în 
specialitatea studiilor minim 6 ani 
şi 6 luni; -1 post şofer -absolvent 
de liceu cu diplomă de bacalau-
reat; are capacitate deplină de 
exerciţiu; permis de conducere 
pentru şofer profesionist valabil 
pentru autovehicule din categoriile 
B şi C; 3 ani vechime ca şofer 
(conducător auto) profesionist. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Spitalului Prof.  Dr.
Constantin Angelescu în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 

publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
23.02.2017, ora 10.00, iar proba 
practică va avea loc în data de 
27.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof. Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof. Dr.Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse Umane, 
telefon nr.021.323.30.40/ int.443. 

l Primăria Oraşului Oraviţa, cu 
sediul în localitatea Oraviţa, str.1 
Decembrie 1918, nr.60, judeţul 
Caraş Severin, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Refe-
rent, treapta IA, în cadrul Servi-
c iului  pentru Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism (Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de 
U r g e n ţ ă ) ,  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 23.02.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
27.02.2017, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Pentru postul de 
Referent -tr.IA:-studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoştinţe operare PC, nivel 
mediu; -vechimea necesară exerci-
tări i  funcţiei  contractuale 
-minimum 9 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data  de :  
15.02.2017, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Oraşului Oraviţa. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Oraşului  Oraviţa,  te lefon: 
0255.571.133 (interior 13).

l Comuna Heleşteni, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
conducător autospecială PSI, 
funcţie contractuală în cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Heleşteni, 
Compartimentul Situaţii de 
Urgenţă. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 23.02.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi. 
Interviul se va desfăşura în data 
de 24.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni. Condiţii de 
participare la concurs: În vederea 
înscrierii la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
condiţiile prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice aprobat prin HG 
nr.286/2011 cu  modificările şi 
completările ulterioare.  Condiţii 
de studii şi vechime: -Permis de 
conducere cu cel puţin categoriile: 
B1, B, C1 şi C; -Fără vechime. 
Condiţiile  de  desfăşurare  a  
concursului,  condiţiile  de  partici-
pare  la concurs, bibliografia şi 
actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt 

afişate şi la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi, 
relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
persoană de contact: Bortaş Paul 
Radu -secretarul comunei Heleş-
teni, tel. nr.0232.716.768.  

l Comuna Heleşteni, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unei  funcţii publice de 
execuţie vacante din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei 
Heleşteni în cadrul Compartimen-
tului Achiziţii Publice. Funcţia  
pentru  care  se  organizează  
concursul:  a)Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: -Proba scrisă se 
va desfăşura în data de 03.03.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi. 
-Interviul se va desfăşura în data 
de 06.03.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării  în  Moni-
torul  Oficial  al  României,  Partea  
a  III- a,  la  sediul  Primăriei  
Comunei Heleşteni. b)Condiţiile 
de participare la concurs: În 
vederea înscrierii la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ condiţiile  prevă-
zute  de  art.54  din  Legea  
nr.188/1999/R2,  privind  statutul  
funcţionarilor  publici,  cu  modifi-
cările  şi  completările  ulterioare. 
Funcţia publică vacantă pentru 
care se organizează concursul: În 
cadrul Compartimentului Achi-
ziţii Publice din Primăria Heleş-
teni: -1 post de consilier, clasa I, 
debutant. -Condiţii de studii şi de 
vechime: -consilier, clasa I, debu-
tant, studii universitare de licenţă 
absolvite cu  diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
profil economic sau drept absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, fără vechime. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului, condi-
ţiile de participare la concurs, 
bibliografia şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate şi la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi, relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Heleş-
teni, persoană de contact: Bortaş 
Paul Radu -secretarul comunei 
Heleşteni, tel. nr.0232.716.768.    

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de recrutare pe o 
funcție publică de executie în data 
de 06.03.2017: 1. Consilier clasa I 
gradul principal –Serviciul Achi-
zitii Publice şi Contract: a. pregă-
tire de specialitate:  studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
b. vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani. Condiţiile prevăzute 
de lege pentru angajarea pe o 
funcție publică de execuţie, 
conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2), privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare sunt: 
a) are cetăţenia română şi domici-
liul în România; b) cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi; d) are capacitate deplină de 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare funcţiei publice 
pentru care candidează, atestată 
pe bază de examen medical de 
specialitate; f) îndeplineşte condi-

ţiile de studii prevăzute de lege 
pentru funcţia publică; g) îndepli-
neşte condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; h) nu a 
fost condamnată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, infracţiuni de corupţie şi de 
serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei 
publice; i) nu a fost destituită 
dintr-o funcţie publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani;  j) nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege.   
Condiţiile de desfăşurare ale 
concursului: -perioada de înscriere 
–01.02.2017 –20 zile de la data 
publicării; instituţia publică la care 
se depun dosarele de înscriere 
–D.G.A.S.P.C. Sector 3, Str. Parfu-
mului, nr. 2-4. -data organizării 
c o n c u r s u l u i  d e  r e c r u t a r e 
–06.03.2017 –proba scrisă. -înce-
pând cu data de 13.03.2017 –inter-
viul  (nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la susţinerea probei 
scrise).

l Institutul de Fonoaudiologie şi 
Chirurgie Funcțională– ORL 
„Prof. Dr. Dorin Hociotă”, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mihail 
Cioranu nr.21, Sector 5, scoate la 
c o n c u r s  î n  p e r i o a d a  2 3 – 
28.02.2017, cu respectarea Regula-
mentului de de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi a 
examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante, precum şi stabilirea crite-
riilor de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale la promo-
vare prin examen a personalului 
contractual din sistemul sanitar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, următoarelor posturi 
temporar vacante: - 1 post asistent 
medical generalist debutant 
-Secţia Clinică nr.  I. Condiţii: 
-diploma de bacalaureat; -diplomă 
şcoală postliceală. - 1 post asistent 
medical generalist principal 
-Secţia  ATI. Condiţii: -diploma de 
bacalaureat;   -diplomă şcoală 
postliceală; -dovada obţinerii 
gradului principal; -vechime în 
specialitatea studiilor- minim 5 
ani.  Înscrierile se pot face la secre-
tariatul instituției până cel târziu 
08.02.2017 ora 15,00. Concursul se 
va desfăşura la sediul instituției, 
Sala de lectură, astfel:  -proba 
scrisă –23.02.2017 –ora 10.00.  
-proba  prac t i că /  in te rv iu 
–28.02.2017 –ora 10.00. Relaţii cu 
privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs şi biblio-
grafie, se găsesc pe site-ul  www.
ifacforl.ro şi la Biroul RUNOS, 
telefon 021/410.21.70 int. 172 şi 
0744.346.544 –ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9,00–15,00.

l Inspectoratul Teritorial Pentru 
Calitatea Seminţelor Si Materia-
lului Saditor Satu Mare cu sediul 
în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 
37 CF.3897068 Organizează 
concurs, pentru ocuparea următo-
rului post contractual aprobat prin 
H.G. nr. 286 /2011, modificat si 
completat de H.G. nr. 1027/2014. 
Denumirea postului - inginer 
agronom, grad debutant, post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată în cadrul Compar-
timentului laborator analize, 
primire probe, umiditate, puritate, 
germinaţie, stare sanitară. Condiţii 
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de participare la concurs: - nivelul 
studiilor- studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalent, în dome-
niul agronomie specializarea agri-
cultură;-  cunoştinţe operare PC; 
-  permis conducere categoria B. - 
vechime in specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este 
necesară. Data, ora si locul de 
desfasurare a concursului: 
-22.02.2017 la ora 10 la sediul 
I.T.C.S.M.S. Satu-Mare  -proba 
scrisă; -24.02.2017 la ora 10  la 
sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare – 
interviul. Data limită pînă la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs   este de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a. 
Condiţiile de participare la 
concurs si bibliografia sunt afisate 
la sediul ITCSMS Satu Mare si pe 
site-ul institutiei www.itcsmssatu-
mare.ro.  Date de contact : 
persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs este Vida 
Tudori ţa  te l :  0361409997. 
Inspector Sef, ing. Chila Maria

l Primăria Comunei Darmăneşti, 
judeţul Dâmboviţa, Str. Principală 
Nr. 897 organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcţii 
publice vacante astfel: 1. Consilier 
clasa I, grad profersional debutant 
în cadrul compartimentului 
agricol/cadastru; 2. Consilier clasa 
I, grad profesional debutant în 
cadrul compartimentului asitenta 
socială. Concursul se va desfăşura 
astfel: - proba Scrisă la data de 1 
martie 2017, ora 10:00; - interviul 
la data de 3 martie 2017, ora 
10:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1. 
Pentru funcţia de consilier în 
cadrul compartimentului agricol/
cadastru: - candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art. 54 din legea nr. 188/1999 
(r2) statutul funcţionarilor publici; 
- studii universitare, absolvite cu 
diploma de licenţă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diploma de licenţă sau 
echivalente, inginereşti; - cunoş-
tinţe de cadastru şi topografie; - 
cunoştinţe în citirea Cărţii 
Funciare; - cunoştinţe program 
AUTOCAD; noţiuni despre 

aparatura GPS şi staţiile totale; - 
cunoştinţe despre întocmirea 
documentaţiei cf O 700/2014; 
cunosctinte de operare în registrul 
agricol; cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului; fără vechime în 
funcţie. 2. Pentru funcţia de consi-
lier în cadrul compartimentului 
esistenta socială: - candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din legea nr. 
188/1999 (r2) Statutul funcţiona-
rilor publici; - studii universitare, 
absolvite cu diploma de licenţă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absovite cu diploma 
de licenţă sau echivalente în 
domeniul ştiinţelor sociale sau 
echivalente; - cunoştinţe de utili-
zare a calculatorului; - fără 
vechime în funcţie. Dosarul 
trebuie să cuprindă: - copie CI; 
formular de înscriere conf Anexei 
nr. 3 la HGR 611/2008; - copiile 
diplomelor de studii şi alte specia-
lizări; copia carnetului de muncă 
sau adeverinţa de vechime; - cazier 
judiciar; - adeverinţa medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; - adeverinţa sau 
declarative care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie 

politică. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a III-a la 
sediul Primăriei comunei Darmă-
neşti. Relaţii suplimentare la 
sediul primăriei comunei Darmă-
neşti, persoană de contact Raduta 
Viorel, tel. 0752.167.902 sau la tel 
şi fax 0245.661.306. E-mail: 
primaria.darmanesti@yahoo.com.

l Institutul de Fonoaudiologie şi 
Chirurgie Funcțională –ORL 
„Prof. Dr. Dorin Hociotă”, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mihail 
Cioranu nr.21, Sector 5, scoate la 
c o n c u r s  î n  p e r i o a d a  2 3 – 
28.02.2017, cu respectarea Regula-
mentului de de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi a 
examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante, precum şi stabilirea crite-
riilor de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale la promo-
vare prin examen a personalului 
contractual din sistemul sanitar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, următoarelor posturi 

vacante: • 1 post asistent medical 
generalist debutant– Secţia Clinica  
ORL I. Condiţii: -diploma de 
bacalaureat; -diploma şcoală post-
liceală. • 1 post asistent medical 
generalist– Secţia Clinica ORL III. 
Condiţii: -diploma de bacalaureat; 
-diplomă şcoala postliceală; 
-vechime în specialitatea studiilor. 
•  1 post asistent medical genera-
list principal– Secţia Clinica ORL 
IV. Condiţii: -diploma de bacalau-
reat; -diplomă şcoală postliceală; 
-dovada obţinerii gradului prin-
cipal; -vechime în specialitatea 
studiilor- minim 5 ani. • 1 post 
asistent medical generalist prin-
cipal– Secţia A.T.I.. Condiţii: 
-diploma de bacalaureat; -diplomă 
şcoală postliceală; -dovada obţi-
nerii gradului principal; -vechime 
în specialitatea studiilor -minim 5 
ani. • 1 post asistent medical gene-
ralist –Secţia A.T.I. Condiţii: 
-d ip loma de  baca laureat ;  
-diplomă şcoală postliceală; 
-vechime în specialitatea studiilor.  
• 1 post asistent medical generalist 
debutant –Sterilizare. Condiţii: 
-diploma de bacalaureat; -diplomă 
şcoală postliceală. • 1 post asistent 
medical de radiologie –Laborator 
Radiologie. Condiţii: -diploma de 
bacalaureat; -diploma şcoală post-
liceală; -vechime minim 6 luni în 
specialitate. • 1 post asistent 
medical de igiena –C.P.C.I.N. 
Condiţii: -diploma de bacalaureat; 
-diplomă şcoală postliceală; 
-vechime minim 6 luni în speciali-
tate; • 1 post logoped debutant –
Secţia nr. VI. Condiţii: -diploma 
de licenţă în specialitatea postului. 
• 1 post instructor educaţie debu-
tant –Secţia nr. VI. Condiţii: 
-diploma de bacalaureat; • 1 post 
infirmieră- Secţia Clinica ORL I. 
Condiţii: -curs de infirmieră; 
-vechime minim 6 luni în speciali-
tate. • 1 post infirmieră –Secţia 
A.T.I. Condiţii: -curs de infirmieră; 
-vechime minim 6 luni în speciali-
tate. • 1 post infirmieră debu-
tantă– Secţia Clinica ORL I. 
Condiţii: -curs de infirmieră.• 1 
post infirmieră debutantă–Secţia 
A.T.I. Condiţii: -curs de infirmieră. 
• 1 post brancardier– Secţia A.T.I. 
Conditii: -şcoala generală. • 1 post 
registrator medical debutant- 
Condiţii: -diploma de bacalaureat; 
• 1 post operator date debutant- 
Condiţii: -diploma de bacalaureat; 
-certificat operare PC. • 1 post 
inginer II (specializarea instalaţii 
pentru construcţii)- Conditii: 
-diploma de studii superioare în 
specialitate; -vechime minim 6 
luni în specialitate. • 1 post insta-
lator sanitar- Condiţii: -studii 
medii; -curs de calificare în specia-
litatea postului. • 1 post telefonist- 
Condiţii: -studii medii; -curs de 
calificare în specialitatea postului. 
Înscrierile se pot face la secretari-
atul instituției până cel târziu 
15.02.2017, ora 15,00. Concursul 
se va desfăşura la sediul instituției, 
Sala de lectură, astfel:  -proba 
scrisă  –23.02.2017 –ora 10.00;  
-proba  prac t i că /  in te rv iu 
–28.02.2017 –ora 10.00. Relaţii cu 
privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs şi biblio-
grafie, se găsesc pe site-ul  www.
ifacforl.ro şi la Biroul RUNOS, 
telefon 021/410.21.70 int.172 şi 
0744.346.544–ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9,00–15,00.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului situat 
în intravilanul judeţului Iaşi, 
comuna Movileni, compus din 
teren în suprafaţă de 50.000mp 

având nr.cadastral 60.366, la 
preţul de 17.060Lei. 0232.270.997.

CITAȚII  
l Covaci Iuliu si sotia Covaci 
Adela sunt citati pe data de 
23.02.2017 la Tribunalul Cluj in 
dos.nr. 4306/328/2013 in calitate de 
parati.

l Numiţii Rojişteanu Adrian şi 
Rojişteanu Elena, ambii domici-
liaţi în comuna Daneţi, judeţul 
Dolj, cheamă în judecată pe Rădu-
lescu Luminiţa în procesul având 
ca obiect revendicarea imobiliară 
din 14.12.2016, dosarul cu 
numărul 3216/215/2015, Judecă-
toria Craiova, ora 10.30, CF2, în 
data de 01.02.2017.

l Dekkak Rachid, cu domiciliul 
în Piatra Neamţ, str.Unirii, bl.F1, 
sc.D, nr.8, ap.58, este citat la Jude-
cătoria Piatra Neamţ, pe data de 
vineri, 17 februarie 2017, ora 9.00, 
camera B, complet C2, în calitate 
d e  p â r â t ,  d o s a r  c i v i l 
nr.6149/279/2016, în procesul de 
divorţ cu Dekkak Maria Edith.

l Moştenitorii defunctei Stoica 
Catinca, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bucureşti, str.Petru 
Poni nr.7, sector 1, vânzătoare în 
contractul de vânzare-cumpărare 
a u t e n t i f i c a t  s u b 
nr.23270/19.12.1994 de Notariatul 
de Stat Sector 1 sunt citaţi la 
Biroul Individual Notarial Dima 
Carmen din Bd.Mareşal Averescu, 
nr.5, bl.3, ap.4, sector 1 pentru 
rectificare contract privind starea 
civilă a cumpărătoarei la data de 
10 februarie 2017, ora 8.30.

l Se citează Cozma Vasile din 
Petrila, judeţul Hunedoara, în 
data de 16.02.2017 la Judecătoria 
Petroşani, dosar nr. 7647/278/2016 
în proces cu Buta Nicolae.

l Se citeaza in calitate de parati 
numitii: Oltean Dochita, Oltean 
Maria si Oltean Stefan intabulati 
in CF 21 Dipsa din anii 1922 si 
1935, in proces cu Prislopan Ioan 
si Ana, dosar nr. 7064/190/2016 
pentru termenul de judecata din 
20.02.2017 la Judecatoria Bistrita.

l VB Trans S.R.L., cu sediul 
social în Iaşi, Şos. Păcurari nr. 138, 
Birou A207, B15A, parter, Jud. 
Iaşi, înregistrată la ORC Iaşi sub 
nr. J22/432/2014, având CUI 
32919038, este citată la Judecă-
toria Iaşi, Camera Sala 6- Camera 
de consiliu, Complet C05, în data 
de 20.02.2017, ora 8.30, în calitate 
de pârâtă, în proces cu Expert-
M i n d  S R L ,  d o s a r  n r . 
38354/245/2016, pentru cerere de 
valoare redusă.

l Weinberger Jolan cu ultimul 
domiciliu în Sighetu-Marmatiei, 
p-ta Libertatii, nr. 11, jud. Mara-
mureş, este chemata în judecată, 
la Tribunalul Maramures, inti-
mata în Dosarul nr. 2096/307/2015 
pentru declararea morţii prezu-
mate, în proces cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti Din 
România - Cultul Mozaic, termen 
de judecată 02.02.2017. Cine 
cunoaşte date despre intimat este 
rugat să le aducă la cunoştinţă 
instanţei.

l Fruchter Ignacz, Fruchter Smil 
David şi Fruchter Idesz căs. Stein 
Lazar, cu ultimul domiciliu în 
com. Ieud, nr. 184, jud. Mara-
mureş, sunt chemați în judecată, 
la Judecătoria Dragomireşti, inti-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 
6565/OUT 1. Nr. 10544 din 25.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, Luna Februarie, Ziua 14. În temeiul 
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut 

 că în ziua de 14.02.2017, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 178, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Out Media S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Calea 
Domnescă, nr. 178, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 20797816, prima licitație/ licitația a ..-..a. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară, Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire a  licitației, exclusiv 
TVA, lei/buc., Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 19%: Autoturism Dacia Duster, nr. identificare UU1HSDARN46295962, serie motor 
D020527, nr. înmatriculare - DB 09 YXR, an fabricație 2011, combustibil benzină, capaciatate cilindrică 1598 cmc, culoare alb, -, 26.110 
lei, 4.961 lei; Autoturism Dacia Logan Break, nr. identificare UU1KSDBS546557878, serie motor D029659, nr. înmatriculare - DB 09 YXT, 
an fabricație: 2011, combustibil benzină, capacitate cilindrică 1598 cmc, culoare gri, -, 15.000 lei, 2.850 lei; Autoturism Dacia Logan, nr. 
identificare UU1LSDJKF38416869, serie motor D080405, nr. înmatriculare - DB 09 JAV, an fabricație 2007, combustibil motorină, 
capacitate cilindrică 1461 cmc, culoare albastru, -, 8.180 lei, 1.554 lei; Switch Cod Smis 52427 POR 4.3 - Echipament Switch, comutatoare 
seria Summit X670-G2, asigură comunicarea din cadrul data centrului tip Ethernet, viteza 10 Gb, echipat cu sursă redundantă, cu 48 
posturi, dedicat conectării echipamentelor datacenter, -, 62.386 lei, 11.853 lei; Laptop Cod Smis 52427 POR 4.3 - 6 bucăți. Stații de lucru 
tip notebook, cu monitor suplimentar AOC, processor Intel I3-4100 GHz, dimensiune 15,6', HDD 500 Gb, memorie ram 4 Gb DDR3 1600 
MHz, 1 x Lan Giga bit, Wireless Lan, 2 x interfețe Wan Gigabit RJ-45,10/100/100 Basa-T RJ-45, Storage local 64 Gb, marca Maguay MyWay 
V1503i, -, 4.621 lei, 878 lei; Router Cod Smis 52427 POR 4.3 - Router tip Fortinet Fortigate 200D, funcționalitate Firewall, montabil în rack 
1U, capacitate 16 posturi Gb 10/100/1000, Tip Base TRJ - 45, storage loca 64 Gb, -, 28.773 lei, 5.467 lei; Suport Server Rack 52427 POR 
4.3 - Echipament compatibil din punct de vedere funcțional cu echipamente hardware IT, adâncime 1200 x 800 mm, Rack-ul are 
capacitatea de încărcare de 1500 kg, -, 10.766 lei, 2.045 lei; UPS Cod Smis 52427 POR 4.3 - Oferă energia electrică în mod automat în 
cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la sursa principală. Redundanță internă N+1, autonomie 15 minute, pentru pornire în 
regi nominal al generatorului, factor de putere 1, randament 96%. Compusă dintr-un generator marca Kipor, tip KDE 25SS, putere nominal 
18.5 kWA, putere max. 20 Kwa, tensiune nominal 230 V, frecvență 50 Hz, turația nominală 150 rpm, combustibil motorină, autonomie 10.5 
ore, -, 20.075 lei, 3.814 lei; Stingrre și Cont. Acces 52427 POR 4.3 – Stație de stingere, protejază data center-ul împotriva incendiilor cu 
ajutorul unui sistem de  deversare gaz inert. Morel UTC 1X-X3 cu Intergen și instalație de aer condiționat Toshiba 1000 BTU/h, asigură 

0 0 protecția la incendiu atât în interiorul centrului de date, cât și a perimetrului exterior, în zona de acces, gama de funcționare – 10 C la + 40
C, -, 15.025 lei, 2.855 lei; Server Cod Smis 52427 POR 4.3 - 12 bucăți. Echipamente pe care vor rula aplicațiile și serviciile oferite. Șasiu de 
lame de server dotat cu 4 lame, împărțit câte 4 servere pe 3 blade-uri, utilizează platforma hardware care înglobează cea mai nouă 
tehnologie disponibilă, procesor 2xIntel Xenon E5-2620v2 cu 6 core-uri fizice și 12 core-uri virtuale pe fiecare server. Memorie ram tip 
DDR3 de până la 1 Tb/server, -, 25.296 lei, 4.806 lei; Storage Cod Smis 52427 POR 4.3. Echipament de stocare de tip San Storage, unitate 
externă de stocare redundant de înaltă disponibilitate, Dual controller Raid - configurare tip active - pasiv, Intel Xenon E5-2620v2 cu 6 
core-uri fizice și 12 core-uri virtuale, 4 interfețe de conectare la server de tip 10 Gbps. Capacitatea de stocare instalată și licențiate 32 TB, 
compusă din HDD-uri Seagate Enterprise SAS, 10 rpm. Memorie cache compusa din: - 2*400GB SSD instalate HGST SSD Enterprise ca 
memorie cache pe sistemul de stocare pentru operațiunile de citire cu performanță  de 84000 IOPS; -2*8GB SSD instalație de tip HGST 
Zeus RAM Eneprise Dual - port ca memorie cache pe sistemul de stocare pentru operațiunile de scriere cu performanță de 100000 IOPS; - 
soluție certificate ESX 5.0 prin listarea oficială pe site Vmwre: eXpertServer GZ, -, 153.565 lei, 29.177 lei;Analizor Cod Smis 52427 POR 
4.3. Analizor, marca Cisco SRW224G4-K9-EU, analizează, monitorizează și stochează activitatea routerului, permite customizarea 
accesului la resursele din data center, în funcție de necesități, asigură o izolare totală a datelor fiecărui client, -, 11.909 lei, 2.263 lei; 
Laptop Macbook Pro POSDRU 132020 - Laptop tip Macbook, cu monitor suplimentar TFT ecran 15,6', processor: Intel I3-4100 GHz, marca 
Maguay MyWay V1503i, capacitatea de 4 Gb, tip DDR3, frecvență 1600 MHz, -, 3.025 lei, 575 lei; Ultrabook Lenovo 1 POSDRU 132020. 
Laptop tip Lenovo cu monitor suplimentar TFT ecran 15,6', Ideal Pad y50-70 i7-4720 HQ 256 Gb 8 Gb GTX960M 4 Gb DVDRW Fullhd, -, 
3.020 lei, 574 lei; Switch Extreme Networks Summit X 670 - Echipament Switch, comutatoare seria Summit X 670-G2, asigură 
comunicarea din cadrul data centrului tip Ethernet, viteza 10 Gb, echipat cu sursă redundantă, cu 48 posturi, dedicat conectării 
echipamentelor datacenter, -, 62.816 lei, 11.935 lei; Analizor Cisco. Analizor, marca Cisco, analizează, monitorizează și stochează 
activitatea routerului, permite customizarea accesului la resursele din data center, în funcție de necesități, asigură o izolare totală a datelor 
fiecărui client, -, 11.991 lei, 2.278 lei; Total: 763.919 lei. 145.141 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Titlul VII din 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de 
data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației,; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) 
pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului 
prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 
speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes 
pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației  se va face în contul 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru, la camera 307 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 458, persoană de contact: Purcaru Ionela Sorina. Data afișări: 01.02.2017.
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mați în Dosarul nr. 802/224/2016 
pentru declararea morţii prezu-
mate, în proces cu Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti Din 
România - Cultul Mozaic, termen 
de judecată 02.02.2017. Cine 
cunoaşte date despre intimaţi este 
rugat să le aducă la cunoştinţă 
instanţei.

l Godja Ioan, Godja Victoria, 
Godja Pavel Gabriel şi Godja 
Emanuel, având calitatea de 
p â r â ţ i  î n  d o s a r u l  n r. 
12549/197/2013 al Judecătoriei 
B r a ş o v,  a v â n d  c a  o b i e c t 
„Pretenţii” cu reclamanţii în cauză 
Zsold Hermine Rosine, Tartler 
Martin, Tartler Bernhard, Zsold 
Alexander Alfred şi Balasiu Dan 
Michael, sunt citaţi a se prezenta 
la termenul din 17.02.2017 la 
Judecătoria Braşov, complet C26, 
ora 9.00.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii falimentului prevăzută 
de Legea nr.85/2006 împotriva 
debitoarei SC Tehnofarm Valle-
riana SRL cu sediul în Bucureşti, 
Bd. Gării de Nord, Nr.2, Sector 1, 
J40/252/2011, CUI 7790985, în 
dosarul 36706/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, Secția 
a-VII-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor 
născute după data deschiderii 
procedurii generale a insolvenței 
este 24.02.2017. Termenul de veri-
ficare a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
s u p l i m e n t a r  d e  c r e a n ț e 
-24.03.2017, termenul de depunere 
a contestațiilor -10.04.2017, 
termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat -21.04.2017. 
Următorul termen de judecată a 
fost  f ixat  pentru data de 
28.04.2017.  Pentru relați i : 
021.318.74.25. 

l Unitatea administriativ -terito-
r ia la  Pje jena,  din judetul 
Caras-Severin, anunta publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru Sectorul cadastral nr. 
1, 2, 3, 4 si 5 Belobresca, incepand 
cu data de 01.02.2017, pe o peri-
oada de 60 zile, la sediul primariei 
Pojejena si la scoala Belobresca, 
conform art.14, ali. 1 si 2 din 
Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr.7 /1996, republicata, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor fi 
depuse la sediul primariei si pe 
site-ul agentiei nationale de 
cadastru si publicitate imobiliara.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. Romvac Company S.A., cu 
sediul în oraşul Voluntari, şos. 
Centurii nr. 7, judeţul Ilfov, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, la 
data de 6.03.2017, la sediul socie-
tăţii, ora 13.30. Convocarea se face 
conform Legii 31/1990 cu modifi-
cările ulterioare, a Actului Consti-
tutiv şi este valabilă pentru toţi 
acţionarii S.C. Romvac Company 
S.A., înregistraţi la Registrul Acţi-
onarilor, la sfârsitul zilei de 
01.03.2017. Dacă nu sunt îndepli-
nite condiţiile legale şi statutare 
pentru desfăşurarea Adunării 
Generale, a doua convocare este în 
acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi 
ordine de zi, în data de 20.03.2017. 
Ordinea de zi este următoarea: 1. 

Aprobarea revocării din funcţia de 
administrator a domnului Popescu 
Rares Emil de la S.C. Romvac 
Scandia Animal Food S.R.L., soci-
etate în care S.C. Romvac 
Company S.A. este asociată. 2. 
Alegerea unui alt administrator pe 
o perioadă de 3 ani. 3. Aprobarea 
ca dl. Chiurciu Constantin, Preşe-
dinte al Consiliului de Adminis-
traţie ROMVAC Company S.A. să 
reprezinte compania în cadrul 
S.C. Romvac Scandia Animal 
Food S.R.L., să semneze hotărârile 
A.G.A. şi orice modificări aduse 
Actului Constitutiv ale acesteia. În 
sala de şedinţe au acces numai 
acţionarii sau mandatarii acestora, 
împuterniciţi cu procuri speciale, 
legitimându-se cu buletinul/ cartea 
de identitate.  Procurile comple-
tate şi semnate vor fi depuse la 
sediul societăţii, colectiv acţiona-
riat, până la data de 2.03.2017.

LICITAȚII  
l SC Contactoare SA Buza scoate 
la vinzare urmatoarele mijloace 
fixe cu urmatoarele preturi 
minime de
 adjudecare: 1.Echipament de 
taiat si evescerat –112.000 lei fara 
TVA; 2.Celula fum- 15.000 lei fara 
TVA. Ofertele de pret se pot trans-
mite sau depune pe adresa 
noastra, office@contactoare.ro sau 
str. Mesteacanului, nr.10, Buzau, 
pina in data de 03.02.2017 
ora 11,00.  Selectia de oferte se va 
face in data de 03.02.2017, ora 
14,00 la sediul unitatii. Persoana 
de contact Director General ing. 
Tuca Adrian, tel. 0755.012.239.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
STRIGARE in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: Sediu admi-
nistrativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, 
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 lei. 
Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si 
din spatiile comune. Prêt/birou 
incepand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat 
in Brăila, calea Călăraşilor nr. 
321B, la pretul de 777.441 lei; 
Mijloace de transport: Autoutili-
tara 10215 FA 31 la pretul de 
7.210 lei; Autoutilitara Dacia 1307 
la pretul de 1.540 lei; Mijloace fixe 
si obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si 
electronice, la pretul de 5.900 lei; 
Birotica si calculatoare la pretul de 
8.267 lei; Mobilier la pretul de 
11.244 lei ; Diverse bunuri la 
pretul de 460 lei; Stoc de magazie, 
la pretul de 155.209 lei; Listele 
complete pot fi studiate la sediul 
lichidatorului. Preturile nu contin 
TVA. Licitatiile se organizeaza in 
datele de 09.02.2017, 16.02.2017, 
23.02.2017. Alte informatii: Licita-
tiile se organizeaza la biroul lichi-
datorului din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la lichidato-
rului, contra sumelor cuprinse 
in t re  50  l e i  s i  2 .500  l e i . 
Garantia de participare  la  lici-
tatie  de  10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel 
putin 2 zile anterior datei licitatiei. 
Tel. 0241/542942; 0720/300.464.

l Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str.Năvodari, nr.15, organi-
zează licitaţie publică cu strigare 
pentru un câine de serviciu (rasa 
ciobănesc german). Caietul de 
sarcini se obţine de la sediul 

unităţii începând cu 07.02.2017. 
Licitaţia va avea loc în data de 
17.02.2017, ora 10.00, iar în caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta 
în data de 06.03.2017, ora 10.00, 
respectiv 13.03.2017, ora 10.00, la 
sediul unităţii. Informaţii supli-
mentare la numărul de telefon: 
0264.595.512, interior: 24515 şi 
adresa de e-mail: jandarmeria-
cluj@yahoo.com

l VLAMAR 4U SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietate mobiliara 
compusa din masina de taiat beton 
auto, opturator la prețurile de 
evaluare reduse cu 50%. Persoa-
nele interesate sunt obligate sa 
achizitioneze caietul de prezentare 
de la sediul lichidatorului şi sa 
depuna taxa de garanţie de 10 % 
din valoarea stabilită pentru bunul 
scos la vânzare până cel mai târziu 
în preziua organizării licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi de 
luni  începând cu data de 
06.02.2017, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Penitenciarul Botoşani, cu 
sediul în Botoşani, strada I.C. 
Brătianu, nr.  118, telefon: 
0231/515937, fax 0231/535421, 
organizează licitaţie publică cu 
strigare, la sediul unităţii, la data 
de 10.02.2017, orele 12.00, pentru 
atribuirea spaţiilor necesare 
amplasării „distribuitoarelor auto-
mate băuturi şi/ sau gustări de tip 
snack”, suprafaţă disponibilă 1 
metru pătrat. I. Condiţiile de 
participare la licitaţie sunt stabilite 
prin documentaţia descriptivă, 
care se poate procura de la sediul 
penitenciarului, serv. Logistică, 
începând cu data publicării anun-
ţului, între orele 08.00- 13.00. II. 
Preţul de pornire a licitaţiei, 
pentru spaţiul de 1 metru pătrat/ 
lună este de: 750 lei. III. Cuan-
tumul garanţiei de participare la 
licitaţie este de 200 lei/ mp. IV. 
Documentele de calificare se 
depun la sediul Penitenciarului, 
termenul limită de primire a aces-
tora: 09.02.2017, ora 12.00. V. În 
caz de neadjudecare la prima lici-
taţie, procedura se va reorganiza 
la data de 17.02.2017, orele 12.00, 
iar în caz de neadjudecare şi la 
această procedură, se va reorga-
niza la data de 24.02.2017, orele 
12.00.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Bell ini 
C o n s t r u c t i i  S . R . L . ,  C U I : 
RO14790856 scoate la vânzare 
prin licitație publică: Construcție 
si teren aferent (Terenul aferent 
9.000 mp, Showroom S.utilă 
desfăşurata 1.193 mp, Șopron S.
Construită 438 mp, Hală depozit 
– S.utilă 832 mp.) Prețul de 
pornire: 3.667.500,00 lei. Licitația 
va avea loc în 06.02.2017 ora 12:00 
la sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se reia în data 
de 10.02.2017 la aceeaşi oră.  Lici-
tantul trebuie să achiziționeze un 
caiet de sarcini privind bunurile 
imobile supuse prezentei licitații, 
contra sumei de 500 RON+TVA, 
ce va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel 
puțin trei zile înainte de termenul 

licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro.

l Control Trading SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare urmatoarele bunuri 
mobile: autoturism Peugeot 107, 
nr. inmatriculare B-18-FPA, an 
fabricatie 2009 – 1.800 euro; 
autoutilitara Fiat Doblo,  nr. inma-
triculare PH-36-CTR, an fabri-
catie 2007 – 2.100 euro; autoturism 
Volkswagen Golf, an fabricatie 
2 0 0 7 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-66-CTR, la pretul 3.360 euro, 
autoturism Peugeot 107, nr. inma-
triculare B-18-GPK, an fabricatie 
2009, la pretul de 1.900 euro. 
Pretul bunurilor sunt cu TVA 
inclus.  Licitatiile se vor organiza 
in data de 06.02.2017 ora 13:30, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 08.02.2017, 
10.02.2017, 13.02.2017, 15.02.2017, 
17.02.2017, 20.02.2017, 22,02,2017, 
24.02.2017, 27.02.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Te l e f o n / f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ; 
mobil:0761132931/0723357858 sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Catdan Auto S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, scoate la vanzare prin 
licitatie, teren in suprafata de 
1.350 mp, situat in intravilanul 
orasului Urlati, str. Viorelelor, nr. 
F.N., tarlaua 64t parcela Cc-,2351, 
Judetul Prahova la pretul de 
11.340 euro, pret fara TVA. Lici-
tatia se va tine in data de 
06.02.2017 ora 10:00, la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunul nu va fi adju-
decat, licitatia se va tine in data de 
10.02.2017, 13.02.2017, 17.02.2017, 
20.02.2017, 24.02.2017, 27.02.2017, 
03.03.2017, 06.03.2017, 10.03.2017, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile 
de participare se pot obtine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/

f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Calorex Termo Impex S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, vinde prin licitatie 
publica bunuri imobile reprezen-
tate de Teren 1.006,48 m.p., 
Cladire Hala productie si Cladire 
Administrativa, situate in Busteni, 
Str. Pescariei, nr. 2A, la pretul total 
de 175.387,36 lei si bunuri mobile 
reprezentate de diverse utilaje 
(aparat debitat, aparat sudura, 
centrala termica, linie uscare)+ 
sistem computer, la pretul total de 
7.884,24 lei. Preturile nu contin 
TVA. Licitatia se va tine la sediul 
l i ch idatorulu i  in  data  de 
06.02.2017, ora 13.00. la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudicate, licitatia se va tine in 
data de 10.02.2017, 13.02.2017, 
17.02.2017, 20.02.2017, 24.02.2017, 
27.02.2017, 03.03.2017, 06.03.2017, 
10.03.2017, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichida-
torului, termenul limita pentru 
inscrierea la licitatie fiind 48 ore 
inainte de data inceperii licitatiei. 
Relatii la telefon: 0723357858; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro.

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. 204 din data de 
26.01.2017, pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti, Secţia a VII-a 
Civilă,  în dosarul 34708/3/2016, 
anunţă deschiderea procedurii 
simplificate a  insolvenţei debi-
toarei Rulmet Expert SRL, sediul 
social Bucuresti, sect 6, Splaiul 
Independentei, nr. 273, et.2, biroul 
nr. 94, Bloc Corp 4, avand CIF 
26735626 ,  J40 /3475 /2010 . 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 13.03.2017. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 24.03.2017.
Termenul pentru solutionarea 
eventualelor contestatii si pentru 

definitivarea si afişarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 
19.04.2017. Prima adunare a 
creditorilor la data de 30.03.2017, 
ora 13.30, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str.I.C. Brătianu, nr. 11A, 
jud. Mehedinţi, J25/460/2005, CIF 
17044001, aflată în procedura de 
faliment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehedinţi, 
prin lichidator judiciar Yna 
Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales în 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunuri mobile la preturile 
stabilite prin raportul de evaluare: 
1. Tambur mare din lemn(20 de 
bucati) la valoarea de 6 lei/ buc . 2. 
Tambur mic din lemn (15 bucati ) 
la valoarea de 2 lei/buc. 3. Paleti 
(1700 bucati) la valoarea de 2 lei/
buc. Preturile nu includ TVA. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Dr.Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr. 11A, jud. Mehedinţi la data de 
06.02.2017 orele 14:oo.  Licitatia se 
va relua săptămânal în fiecare zi 
de luni în aceeiaşi locație şi aceiaşi 
oră. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei si achi-
zitionarea caietului de sarcini in 
suma de 20 lei. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S 
V428 9386 2600. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop 
şi pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la telefon-fax 
0 7 4 4 5 2 8 8 6 9 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com. 

l Subscrisa S.C. Forest Crist 
S.R.L. -în faliment, cu sediul în 
Reşița, str. Feroviarului nr.8A, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploieși. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Teleorman. 
Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 8715. Nr. 1318/30.01.2017. Anunț 
privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, Luna 01, Ziua 30. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 
(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23.02.2017, ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede, str. 
Sfântu Teodor nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 
Dragoman Marian, CNP 1750601343238, cu domiciliul în com. Cornetu, sat Cornetu, str. Aeroportului, 
nr. 57, et. 1, ap. 6, jud. Ilfov. Menționăm că bunurile imobile se află în com. Călmățuiu, sat N. Bălcescu, 
jud. Teleorman. Denumirea bunului imobil, descriere sumară: 1. Clădire locuință (68,9 mp), anexă 
(80,5 mp) și teren (1.901 mp). Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: 
Nu este cazul. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, fără TVA: 128.550 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada 
emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obligația 
de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 
patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... 
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanta 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, audierea contribuabilului  nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0247.466521. Data afișării: 30.01.2017.
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ap.2, jud. Caraş-Severin, Număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J11/232/2000, CUI 13298228, vă 
face cunoscut faptul că în data de  
12.10.2016 ora 12.00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Reşița, str. Horea, bl.A2, parter, 
licitația publică cu strigare privind 
vânzarea următoarelor bunuri 
mobile aparţinând debitoarei: 
Bunuri mobile: -Autoturism IMS 
M461, la preţul de 350euro+TVA 
reprezentând 70% din preţul de 
evaluare; -Utilaj Forestier IFRON 
la preţul de 1.680euro+TVA repre-
zentând 70% din preţul de 
evaluare; -Linie de prelucrare 
primară a lemnului (Gater tip 
banzic Lindner, Circular de 
despicat, Circular de retezat, Elec-
tropalan 2 to. SOWITSCH, Insta-
lație de exhaustare (motor şi 
ventilator), Cazan aburire (cazan 
de preîncălzire apă şi bazin apă) la 
preţul de 2.492euro+TVA , repre-
zentând 70% din preţul de 
evaluare. În cazul în care bunurile 
scoase la licitație nu se vând la 
data stabilită următoarele licitații 
vor avea loc în data de 26.10.2016, 
09.11.2016, 23.11.2016 ora 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar, la 
acelaşi preț. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul  
lichidatorului judiciar la prețul  de 
300 lei pentru echipamente, 200 lei 
pentru mijlocul de transport şi 
utilaj. Înscrierea la licitaţie şi achi-
ziționarea caietului de sarcini se 
poate face în fiecare zi de luni 
până vineri cu excepția zilei în 
care are loc licitaţia. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% 
din prețul de pornire al licitației. 
Prezenta constituie somație pentru 
toți cei care pretind vreun drept 
aspra bunurilor scose la licitație, 
sunt obligați să anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria oraşului Horezu, Strada 
1 Decembrie, numărul 7, Horezu, 
j u d e ţ u l  Vâ l c e a ,  t e l e f o n 
0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.ro. 
2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea prin licitație 
publică deschisă a unui teren în 
suprafață de 55 metri pătrați, 
situat în strada Independenței din 
oraşul Horezu, județul Vâlcea, 
aparținând domeniului public 
local, pentru construirea unui 
restaurant de tip fast food, de 
către întreprinzătorii particulari. 
3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se pot obţine de 
la Primăria oraşului Horezu, str. 1 
Decembrie, nr.7, oraşul Horezu, 
judeţul Vâlcea, camera 3. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Prin 
cumpărare de la primăria oraşului 
Horezu, camera 3. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Primăria oraşului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 3-secretarul oraşului 
Horezu, județul Vâlcea. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-

nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Costul este de 20 lei/
exemplar, în numerar la casieria 
unităţii. 3.4. Data limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
20/02/2017, Ora 16:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: ofertele se 
depun în două plicuri, unul exte-
rior şi unul interior, conform 
documentației de atribuire. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 22/02/2017, Ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria oraşului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie 
depuse în două exemplare, 
original şi copie. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
22/02/2017, Primăria oraşului 
Horezu, strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 3, județul 
Vâlcea, ora 11:00. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revo-
luției nr. 1, județul Vâlcea, Telefon 
(0250)73 91 20, Fax (0250)73 22 
07. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 
31/01/2017.

l Debitorul SC Vimecomixt SA 
cu sediul în  Vânju Mare, str.Repu-
blicii, nr.122, jud.Mehedinţi, CIF: 
6097930, J25/736/1994, aflată în 
procedura de faliment, dosar nr. 
2004/101/2011 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Mun. Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi, scoate la 
vânzare la prețul diminuat cu 
36,4% față de raportul de 
evaluare: Bunul imobil Spatiu 
industrial nr. CF 53144 a Orasului 
Vânju Mare situat in loc. Vânju 
Mare, str. Republicii nr. 122, jud. 
Mehedinti la pretul de 50000 euro 
(in lei la cursul BNR din ziua 
platii) format din: -teren intra-
vilan curti constructii in suprafata 
de 6011 mp, nr. cadastral 53144. - 
sediul hala de productie cu parter 
si etaj in suprafata construita de 
8 5 3  m p ,  n r.  c a d a s t r a l 
53144-C1.-atelier debitari si 
magazie în suprafață construită 
de 450 mp, nr. cadastral 53144-C3. 
-cladire poarta+casierie in supra-
fata construita de 18 mp, nr. 
cadastral 53144-C4. -magazie 
+garaj în suprafata construita de 
103 mp, nr. cadastral 53144-C7. 
-magazie+depozite în suprafață 
construită de  225 mp, nr. cadas-
tral 53144-C9. -grup sanitar in 
suprafata construită de 11 mp, nr. 
cadastral 53144-C12. Bunul 
imobil descris anterior se află în 
garanția creditorului AJFP Vinju 
mare conform procesului de 
sechestru nr. 8563 din dta de 
20.06.2008. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului 
imobil * spaţiu industrial Vanju 
Mare * descris anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 230/2011 din 
data de 21.04.2011 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
dosarul  de  inso lvență  nr. 
2004/101/2011 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitatia va 
avea loc în Municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi în data de 

07.02.2017 orele 14,00. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea la Banca Carpa-
tica Sucursala Drobeta Turnu 
severin, cu cel putin 2 ore de înce-
perea licitaţiei a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei si achizitionarea caietului de 
sarcini in suma de 100 lei. Nr. cont 
RO25CARP026001034881RO01. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare.(cel putin 2 ore inainte 
de ora licitatiei). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Precizăm faptul că bunul imobil 
descris mai sus se vinde liber de 
sarcini, precum ipoteci, garanții 
reale mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii cu exceptia masurilor 
asiguratorii sau masurilor preven-
tive specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform dispoziți-
ilor art. 53 din Legea 85/2006. 
Relaţii la sediul lichidatorului judi-
ciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7, judeţul Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro. 
Lichidator Judiciar, Consultant 
Insolvență SPRL prin asociat coor-
donator ec. Emil Popescu.

PIERDERI  
l Pierdut atestat profesional 
transport marfuri generale, pe 
numele Biriş Ioan. Il declar nul.

l Pierdut atestat profesional 
transport marfă şi persoane, 
eliberat de ARR Argeş, pe numele 
Grătianu Petrică Mădălin, cu 
domiciliul în Topoloveni, jud. 
Argeş. Se declară nul.

l Societatea Rock Star Construct 
SRL cu sediul în Aleea Teişani, 
nr.137A, sector 1, Bucureşti, având 
CUI RO22680005 declară pierdut 
şi nul. Certificatul cu numarul de 
ordine pentru Casa de marcat 
DATECS MP55L, eliberat de 
ANAF, cu seria aparatului 
17004173  ş i  ser ia  f i sca lă 
MB0366132829 achiziţionată în 
06.04.2012.

l Soc. Com. Geo & Pet S.R.L., 
identificată la Registrul Comer-
ţ u l u i  J 4 0 / 3 1 8 1 / 2 0 0 1 ,  R O 
13788483, având sediul social în 
str. Barajului nr. 9 şi punct de 
lucru Teiuş 73, cu A.M.E.F. identi-
ficată cu seria 12159559 şi seria 
fiscală MB 0140053794, declar 
pierdut nr. ordine fiscal eliberat de 
A.N.A.F. (D.G.F.P.). Declar acest 
document nul.

l Romaqua Group S.A. cu sediul 
în Borsec, str. Carpaţi nr. 46, jud. 
H a r g h i t a ,  R O  4 0 2 9 1 1 , 
J19/297/2008, declară pierdute 
următoarele contracte vânzare –
cumpărare: 165448, 165598, 
171887; contract comodat: 175096, 
175443, 177519, 177520, 173260, 
173505, 173507.

l S.C. Stol Com-Exim S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, str. Vânători 
nr. 1A, sector 5, C.U.I. 3618848, 
declar pierdut (nul) Număr de 
Ordine atribuit pentru casa de 
marcat marca MICROSIF-03, 
seria aparatului 19783 seria fiscală 
MB0253065759.  

publicitate


