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OFERTE SERVICIU
l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk

l Centru privat de îngrijire 
bătrâni, cu locaţia în Pipera, 
angajează: infirmieră pentru 
îngrijire bătrâni, asistent/ă 
medicală şi asistent social. 
Detalii la numărul de telefon 
0733.979.062.

l Societatea Res Quality Food 
SRL cu sediul social in Floresti, 
str. Porii nr. 5 ap. 5,oras 
Cluj-Napoca, jud Cluj anga-
jeaza  cu sau fara experienta 
operatoare call center si 
ospatarita. Tinere responsabile, 
cu un vocabular decent, 
dormice de implicare in 
dezvoltarea societatii. Cerem si 
oferim seriozitate maxima. 
Contact: 0740079508

l Euroanswer SRL angajează 
cunoscător de limba engleză, 
macedoneană şi slovenă nivel 
avansat, pentru funcţia de Şef 
Birou. Cerinţe minime: studii 
superioare finalizate şi cel 
puţin 2 ani experienţă în 
domeniu. Tel. 0731.429.100.

l Primăria Nicolae Bălcescu, 
cu sediul în: loc.Nicolae 
Bălcescu, str.Eroilor, nr.380, 
jud.Bacău,  organizează 
concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Denumirea postului: 
operator staţie de pompare 
-post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studi-
ilor:  medii ;  -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este 
cazul. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 
-proba  sc r i să :  da ta  de 
23.03.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu; 
-proba de interviu: data de 
27.03.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. 
Dosarul de concurs se depune 
la sediul Primăriei N.Bălcescu 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului 

în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Condiţiile 
de participare: bibliografia şi 
documentele pentru întoc-
mirea dosarului de înscriere la 
concurs sunt afişate la sediul 
Primăriei N. Bălcescu. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
nr.0234.214.071.

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„Alexandru Odobescu”, cu 
sediul în localitatea Urziceni, 
str.Aurora, nr.8,  județul 
Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante temporar 
de: -îngrijitor grupă învăță-
mânt preşcolar: 1 (unu) post, 
conform HG 286/23.03.2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba prac-
tică în data de 16 martie 2017, 
ora 09.00; -proba interviu în 
data de 17 martie 2017, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -studii generale sau 
medii; -nu sunt condiții de 
vechime în muncă; -să fie cetă-
țean român, cu vârsta de cel 
puțin 18 ani; -apt medical 
pentru postul de îngrijitor 
grupă învățământ preşcolar; 
-să nu aibă antecedente penale. 
Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a (02-07.03.2017, între orele 
08.00-16.00), la sediul unității 
din Municipiul Urziceni, str. 
Aurora, nr.8, jud. Ialomița. 
Relații suplimentare la sediul: 
Municipiul Urziceni, str. 
Aurora, nr. 8, jud. Ialomița, 
persoană de contact: Stan 
Adrian, telefon: 0243.256.177, 
mobil: 0731.281.719, e-mail: 
sc_nr1_urziceni@yahoo.com

l Primăria Comunei Poienari, 
judeţul Neamţ, cu sediul în 
localitatea Poienari, județul 
Neamț, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
unică vacantă, conform preve-
derilor HG nr. 611/2008, 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor 
publici, şi a Legii nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
1.Referent impozite şi taxe 
locale, cu atribuții de casier, 
grad profesional asistent, clasa 
III, în cadrul aparatului de 
specialitate a primarului 
comunei Poienari; -1 post 
-vacant. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei 
Comunei Poienari, judeţul 
Neamţ, după cum urmează: 
-selecţia dosarelor: 22 martie 
2017; -proba scrisă: 05 aprilie 
2017, ora 10.00; -interviul: 07 
aprilie 2017, ora 09.00. Condiţii 
generale de participare la 
concurs: conform Art.54 din 
Legea nr.188/1992 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor publici, 

cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: a)
Pentru referent impozite şi 
taxe locale: -persoane cu studii 
medii liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Of ic ia l ,  Partea  a  I II -a 
(20.03.2017, ora 16.00), la 
sediul Primăriei Comunei 
Poienari, județul Neamț. Bibli-
ografia pentru concurs, precum 
şi conținutul dosarului de 
înscriere se găsesc pe site-ul 
instituției: www.primariapoie-
nari@yahoo.com, la secțiunea 
Anunțuri de angajare, la afişi-
erul instituţiei şi la secretari-
atul Primăriei  Poienari, 
persoană de contact- d-l Adia-
coniței Maricel,  telefon: 
0233.764.515.

l Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, Jud.
Teleorman, str.Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -1 post 
economist IA- serviciul finan-
ciar contabilitate. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs post economist IA: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în profil 
economic; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 23.03.2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data 
şi ora interviului vor fi anun-
ţate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la tele-
f o a n e l e :  0 2 4 7 . 3 0 6 . 7 5 8 / 
0247.306.723. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Bistrița Năsăud cu sediul în 
Bistrița, Str. Gării, nr. 2-4,  
scoate la concurs, în data de 
13.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul  post  vacant : 
Inspector, grad profesional  
superior - Compartiment 
Execuție bugetară, financiar 
contabilitate şi administrare 
fond garantare a creanțelor 
salariale– AJOFM Bistrița 
Năsăud; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 

specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de 
ştiință: ştiințe economice; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
13.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Inscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Bistrița - 
Năsăud.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Satu Mare cu sediul în Satu 
Mare, Str. Ghica Ion, nr. 36,  
scoate la concurs, în data de 
14.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul  post  vacant : 
Inspector, grad profesional  
superior - Compartiment 
Execuție bugetara, financiar, 
contabilitate şi administrare 
fond de garantare pentru plata 
creanțelor salariale – AJOFM 
Satu Mare; 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 în 
ramura de ştiință: ştiințe 
economice; 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 intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
14.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Satu Mare.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti,  Str. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
04.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul  post  vacant : 
Inspector, grad profesional  
superior- Serviciul Comunicare 
şi Secretariatul Consiliului de 
Administrație; Condiţii speci-
fice 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 

l icenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
04.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul ANOFM.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Galați, cu sediul în Galați, str. 
Domnească, nr. 191 scoate la 
concurs, în data de 20.03.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier 
juridic,  grad profesional supe-
rior - Compartiment Juridic, 
Relații cu Publicul; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de 
ştiință: ştiințe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 20.03.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Galați.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Ilfov, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Ruginoasa, nr.4, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
14.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul  post  vacant : 
Auditor, grad profesional  prin-
cipal - Compartiment Audit 
Public Intern - AJOFM Ilfov; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de 
ştiinţă: ştiinte economice sau 
ştiințe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, serio-

zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 14.04.2017 – 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 Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. 
Grigore Antipa, nr. 10 scoate la 
concurs, în data de 15.03.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier, 
grad profesional superior - 
Compartiment resurse umane, 
salarizare, comunicare şi secre-
tariatul consiliului consultativ; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: 
Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
15.03.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Tulcea.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în Bucureşti,  Str. 
Avalanşei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
04.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector, 
grad profesional  debutant - 
Compartiment Managementul 
Bazelor de Date - Direcția 
Coordonarea Proiectelor cu 
Finanțarea Nerambursabilă din 
Fonduri Europene şi Manage-
mentul Bazelor de Date; 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
şurare a concursului: 04.04.2017 
– 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 
ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Angajează

- Patiser
- Cofetar
- Bucătar
- Ajutor bucătar                          
- Îngrijitor spaţii hoteliere

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de 

sănătate privat.
tel. 0725.972.231
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Botoșani cu sediul în Botoșani, 
Str. Colonel Tomoroveanu, nr. 
2, scoate la concurs, în data de 
14.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-
lier,  grad profesional  asistent 
-  Compartiment achiziții 
publice, administrativ și PSI – 
AJOFM Botoșani; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 
an; Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ș u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
14.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Botoșani.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu 
sediul în București,  Str. 
Avalanșei, nr.20-22, sector 4 
scoate la concurs, în data de 
04.04.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-
lier, grad profesional  superior-  
Compartiment Coordonare 
proiecte cu finanțare neram-
bursabilă din fonduri europene 
- Direcția Coordonarea Proiec-
telor cu Finanțarea Nerambur-
sabilă din Fonduri Europene și 
Managementul Bazelor de 
Date; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 

specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoștinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă și creati-
vitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de 
desfășurare a concursului: 
04.04.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul ANOFM.

l Sport Club Municipal Bacau 
cu sediul in Bacau, strada 
Pictor Th. Aman, nr. 94, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea  
unui  post contractual vacant de 
executie  antrenor maestru-gim-
nastica, norma intreaga   pe 
durata nedeterminata. Desfasu-
rarea concursului/examenului 
se va desfasura la sediul unitatii 
dupa urmatoarul program: 
proba scrisa –23.03.2017 -ora 9, 
si proba interviu –23.03.2017 
-ora 14. Conditii de participare: 
studii superioare-absolvent al 
Facultatii de Educatie Fizica si 
Sport, posesor carnet antrenor 
maestru, avand o vechime in 
exercitarea profesiei  de 
antrenor -gimnastica de peste 
20 ani, sa fie o persoana seri-
oasa, responsabila, dinamica si 
fara antecedente penale. Dosa-
rele se depun la Comparti-
mentul Resurse Umane din 
cadrul S.C.M. Bacau in peri-
oada 02.03-2017-15.03.2017 ora 
14. Relatii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, 
telefon 0234.512.404.  

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 cu 
sediul în București, Valea 

Oltului 31-35, cod fiscal 
2 6 4 7 9 6 3 3 ,  o r g a n i z e a z ă 
concurs, din surse interne, 
pentru ocupare 1 post vacant 
de Inspector specialitate IA, 
perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfășura 
conform H.G. 286/2011 modifi-
cată și completată  prin HG 
1027/2014, astfel: Proba scrisă 
-24.03.2017, ora 10.00; Proba 
interviu -27.03.2017,  ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile specificate la 
art.  3 din Anexa la HG 
286/2011 actualizată prin HG 
1027/2014; -studii superioare 
cu diplomă de licență în dome-
niul economic; -experientă pe 
funcții studii superioare de 
minim 5 ani. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs (întocmite conform 
art. 17 din HG 286/2011 actua-
l izată)  până la data de 
17.03.2017, ora 12.00 la sediul 
DAFL S6. Relaţii suplimentare 
la sediul: D.A.F.L.S.6, telefon: 
0725555903, fax: 0213657473, 
E-mail: relatiicupublicul@
dafls6.ro.

CITAȚII  
l Tofan Anton este chemat la 
Judecatoria Galati, strada 
Brailei,  nr. 153, in proces 
cu Tofan Maria in data de 15 
martie 2017, la ora 9.00 la sala 
de judecata nr. 5, avand ca 
obiect divort.

l Se citează, în calitate de 
pârâţi, numiţii Rădulescu 
Marian Cezar și Rădulescu 
Sorina pentru termenul din 
14.03.2017, ora 8.30, la Judecă-
toria Roșiorii de Vede, în 
dosarul nr. 1287/292/2016 
pentru uzucapiune.

l Domnul Nicolae Catalin 
Andrei se citeaza in calitate de 
parat in Dosarul Civil nr. 
19316/281/2015, avand ca 

obiect pretentii, in proces cu 
Muncipiul Ploiesti in calitate 
de reclamant, la Judecatoria 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 44, sala 
5, in data de 22.03.2017, ora 
8:30.

l Se citează pârâta Lață 
Amalia, domiciliată în comuna 
Șelimbăr, sat Veștem județ 
Sibiu, pentru 13.03.2017, în 
dosar nr 463/198/2015, la Jude-
cătoria Brezoi, în proces cu 
reclamanta Bîrleanu Mihaela 
– obiect uzucapiune.

l Judecatoria Iasi, Complet 
31, dosar 34650/245/2012, 
avand ca obiect succesiune - 
iesire indiviziune, numitii 
S p i r i d o n  M a r i e a ,  l o c . 
Constanta, bvd. Alexandru 
Lapusneanu nr.193, Giosan 
Elena ,  loc .  Campulung 
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, 
Dragomirescu Aglaia, loc. 
Pitesti, bvd Petrochimistilor, 
nr.12, Dobos Eugenia, loc. 
Timisoara, str. Silistra nr.7, 
Dobos Felicia, Dobos Viorel, 
Ruja Iuliana, com. Andrieseni, 
jud. Iasi, se citeaza pentru 
termenul din 07 aprilie 2017, 
ora 8.30.

l AF Puca SNC, cu sediul în 
Craioviţa Nouă, Big Nou, 
Craiova, judeţul Dolj, este 
chemată în calitate de pârâtă la 
Judecătoria Craiova la data de 
29.03.2017, complet COM 3, 
ora 8.30, în dosarul cu nr. 
29226/215/2016, având ca 
obiect  pretenţ i i ,  de  SC 
Compania de Apă Oltenia SA.  

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copi-
lului  Vâlcea cheamă în 
judecată pe numiţii Alexandru 
Mădălina și Miclescu Gabor 
domiciliaţi în oraș Băile 
Govora, strada Eroilor nr. 48 
A, jud. Vâlcea în calitate de 
intimaţi în dosarul civil nr. 
92/90/2017 cu termen de jude-
cată la data de 03.03.2017 aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.   

l Godja Ioan, Godja Victoria, 
Godja Pavel Gabriel și 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 
Brașov, având ca obiect 
„Pretenţii” cu reclamanţii în 
cauză Zsold Hermine Rosine, 
Tart ler  Mart in ,  Tart ler 
Bernhard, Zsold Alexander 
Alfred și Balasiu Dan Michael, 
sunt citaţi a se prezenta la 
termenul din 31.03.2017 la 
Judecătoria Brașov, complet 
C26, ora 9.00.

l Vechiu Maria, Vechiu 
Gheorghe, Vechiu Florian 
Gheorghe, Vechiu Aurelian 
Nico lae ,  Vech iu  Mar ia 
Smaranda, Nyerges Csaba 
Gheorghe, Nyerges Ana Maria 
Cristina și Nyerges Sorin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Municipiul Craiova, str.
Drumul Apelor, modul 6, 
camera 4, judeţul Dolj, sunt 
chemaţi  la  Judecător ia 
Craiova, din str.A.I.Cuza, 
nr.30, complet CF10, în ziua de 
23.03.2017, ora 10.30, în cali-
tate de pârâţi, în proces cu 
Municipiul Craiova prin 
Primar și Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin 
Primar, în calitate de reclamant 
pentru fond- evacuare, ce face 
o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.30847/215/2016.

DIVERSE  
l Dascalu Raluca, avand 
domiciliul  in Bucuresti, calea 
Vacaresti, nr. 326, bl. 9B, sc. A, 
et. 1, ap. 6, titular al planului 
P.U.Z.– ansamblu locuinte 
P+1E+M, amplasat in locali-
tatea Berceni-judetul Ilfov, 
Tarla 23, Parcela 55/2/10,11,12, 
anunta publicul interesat inte-
resat asupra Deciziei  etapei de 
incadrare luata in cadrul 
sedintei  Comitetului  Special 
cons t i tu i t  d in  da ta  de 
19.10.2016, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie 
supusa procedurii  de adoptare 

de catre autoritatile compe-
tente/fara aviz de mediu. 
Observati i /comentarii  s i 
sugestii se primesc/in scris/la 
sediul  A.P.M.I lfov ( te l : 
021/4301523) in termen de 10 
zile calendaristice de la publi-
carea anuntului.

l Dumitru Gheorghe, avand 
domiciliul in Berceni-judet 
Ilfov, titulari ai planului 
P.U.Z.- ansamblu locuinte 
P+1E+M, functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
asigurarea utilitatilor, locali-
tatea Berceni, T.11, P.31/27, 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia 
Mediului. Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector. 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00: 
11:00. Observatii  si sugesti se 
primesc/in scris/la sediul 
A.P.M.I. in termen de 18 zile de 
la data publicarii anuntului.

l Nica Maria, Tigmeanu 
Floarea, Rosu Alexandrina,  
avand domiciliul in judetul 
Ilfov-comuna Berceni,  titular 
al planului P.U.Z.-ansamblu 
locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare 
circulatii, asigurarea utilita-
tilor localitatea Berceni, T.24, 
P.57/2/7,6, anunta publicul 
interesat asupra depunerii 
solicitarii  de obtinere a 
avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul 
Agentiei Protectia Mediului.
Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana 
joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii  si sugesti se 
primesc/in scris/la sediul 
A.P.M.I. in termen de 18.zile 
de la data publicarii anuntului.

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. 4589. Nr. 22927 din 
21.02.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, Luna Februarie, Ziua 21. 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 16.03.2017, ora 12.00, în localitatea 
Târgoviște, str. Liniștei, nr. 28 , jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Ren-Mar SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Liniștei, nr. 
28, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 16858346, licitația a-II-a. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: Autoturism Dacia 1304. Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă este 
cazul: -. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 3241 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *: 19%. Total: 3241 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 
310 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 478, persoană de contact: Niculescu Floarea. Data 
afișări: 01.03.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Topoloveni. Dosar de executare 59. Nr. 7487/28.02.2017. Anunț privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 28. 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 16, luna martie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea 
București, nr. 107A se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Stan 
Marian, licitația I - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile  
care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv  
TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Jaguar Sovereign, nr. identificare 
SAJJHALD4BP808340, AG-10-XJR, Libere de sarcini, 6.032 lei, 19 %. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul 
VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 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 al licitației; 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; 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, respec-
tiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: taxa de participare la licitație, de 10 % 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate, se depune în contul 
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666.900. Data afișării:01.03.2017.
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l Borcan Ghiorghe, avand 
domiciliul in Bucuresti, str. 
Lotrioara, nr. 7, bl. V32, sc. 5, 
et. 5, ap. 177, sector.4, titular  al  
planului P.U.Z. - ansamblu 
locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare 
circulatii, asigurarea utilitatilor 
localitatea Berceni, T.24, 
P.57/2/8, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia 
Mediului. Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzina-
riei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 09:00-11:00. 
Observatii si sugesti se primesc/
in scris/la sediul A.P.M.I. in 
termen de 18 zile de la data 
publicarii anuntului.

l SC Keystone Development 
SRL,  avand sediul in Bucu-
resti, str. Elena Cuza, nr. 31,  
cam. 2, sector. 4, titular  al  
planului P.U.Z.- ansamblu 
locuinte P+1E+M, functiuni 
complementare, amenajare 
circulatii, asigurarea utilita-
tilor localitatea Berceni, T.11, 
P.31/29, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de 
mediu  si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la 
sediul:Agentiei Protectia 
Mediului. Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, 
de luni pana joi intre orele: 
09:00-11:00. Observatii  si 
sugesti se primesc/in scris/la 
sediul A.P.M.I. in termen de 
18 zile de la data publicarii 
anuntului.

l SC Bgmpack Prestcom 
Bogmat SRL, sediul social cu 
sediul in Mun. Arad, str. 
Poetului nr. 1C, jud Arad,  
J02/1115/2006, cod unic de 
inregistrare RO 18770185, 
telefon 0721/239.112, fax 0357 
422 003, mail mihaela.susca@
bgmpack.ro, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu la sediul 
social pentru activitatile   - 
Fabricarea hartiei si cartonului 
ondulat si a ambalajelor din 
hartie si carton CAEN 1721, - 
Fabricarea articolelor de 
ambalaj din material plastic 
CAEN 2222, avand ca princi-
palele faze ale procesului 
tehnologic: aprovizionarea si 
depozitarea materiei prime, 
producerea ambalajelor din 
carton si material plastic. 
Masurile de protectie a facto-
rilor de mediu sunt: Apa: Nu 
este cazul; Aer: Nu este cazul; 
Sol: Platforma betonata; Gesti-
unea deseurilor: Pubele. Obser-
vatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind 
potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN, 
C O D  3 1 0 1 3 2 ,  t e l e f o n 
0257/280.331 fax 0257/284.767, 
in timp de 10 zile lucratoare 
dupa data publicarii prezen-
tului anunt.

NOTIFICĂRI  
l Administrator judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică 
deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei împotriva SC 
Radosalv Star SRL din 
B u ş t e n i ,  P r a h o v a ,  c u i 
26052402, j29/1393/2009, la 
Tribunalul Prahova – dosar 

6483/105/2016, termen inregis-
trare creante 30 martie 2017, 
termen tabel preliminar 18 
aprilie 2017, termen tabel defi-
nitiv 12 mai 2017, sedinta 
adunarii creditorilor 24 aprilie 
2017 ora 14:00.

AFACERI SERVICII  
l Dinu Urse Și Asociații 
SPRL, desemnată lichidator 
judiciar prin Încheierea de 
şedință din data de 13.02.2015, 
de Tribunalul Bucureşti, Secția 
a-VII-a Civilă, în dosarul nr. 
3768/3/2015 pentru debitoarea 
SC Gulliver SRL, invită firmele 
interesate să depună oferte la 
sediul ales al acestuia din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, 
Etaj 5, Sector 1, Tel./Fax: 
(+40)21.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com, în vederea 
selecției de oferte pentru 
casarea  bunurilor mobile 
(echipamente frigorifice) aflate 
în patrimoniul debitoarei. 
Ofertele pot fi transmise şi pe 
fax-ul sau email-ul menționat 
în anunț, până în data de 
08.03.2017. 

SOMAȚII  
l Dosar nr.3204/307/2014, 
Somaţie (Înştiinţare). Prin 
încheierea de şedinţă din 
07.02.2017, instanţa a dispus 
emiterea unei somaţii (înştiin-
ţare) către toate persoanele 
interesate să facă opoziţie cu 
privire la acţiunea formulată 
de către reclamanţii Vadas 
Gheorghe, Vadas Elisabeta din 
Sighetu Marmaţiei, str.Balc 
Vodă, nr.59, jud.MM, în contra-
dictoriu cu pârâţii Smil Simi-
novici Roza, Municipiul 
Sighetu Marmaţiei  prin 
Primar. Obiectul principal al 
cererii reclamanţilor îl repre-
zintă: -uzucapiunea cu privire 
la: imobilul din Sighetu 
Marmaţiei, str.Balc Vodă, nr.59, 
în suprafaţă de 388mp, din 
C.F.59074 Sighetu Marmaţiei 
(nr.vechi 5067) top 1848. 
Persoanele interesate care pot 
dovedi un drept sau un interes 
legitim, precum şi proprietarul 
tabular Smil Siminovici Roza, 
pârât în prezenta cauză, sau 
pârâtul Municipiul Sighetu 
Marmaţiei prin Primar, au 
dreptul să facă opoziţie. În 
cazul în care, în termenul legal, 
nu s-a făcut opoziţie, instanţa 
va proceda la judecarea cererii 
reclamantei, având termen de 
judecată pe data de 07.03.2017, 
la Tribunalul Maramureş-Baia 
Mare.

LICITAȚII  
l 1.Primăria comunei Hangu, 
j u d .  N e a m ţ ,  t e l / f a x 
0233257501, e-mail:primaria-
hangu@yahoo.com, organi-
zează o procedură de licitaţie 
publică pentru închirierea 
pajiştilor comunale disponibile: 
Nr. crt. / Denumire păşune / 
Suprafaţa/ha. 1 / BARNA / 
45,08. 2 / HÂRTOP / 31,88. 3. / 
SÂRGI / 28,6. 2. Documentaţia 

de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei Hangu de 
luni până vineri între orele 
08:00-16:00, persoană de 
contact viceprimar Hagiu 
Mihai, contra sumei de 150 lei. 
3. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor privind 
documentaţia de participare la 
licitaţie este 24.03.2017. 4. 
Termenul limită de depunere a 
ofertelor este 31.03.2017 ora 
10:00 la sediul Primăriei 
Hangu, jud. Neamţ şi vor fi 
depuse într-un singur exemplar 
în plic sigilat. 5. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 
31.03.2017 ora 12:00, la sediul 
Primăriei Hangu. 6. Soluţio-
narea litigiilor apărute se reali-
zează potrivit prevederilor 
Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 544/2004 cu modifică-
rile ulterioare.

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile af late in 
patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Concasor 
girator, Wolla Liebherr + cupa. 
fr. 5 mc, rezervor mot 9000 mc, 
excavator Volvo 390 + acce-
sorii, instalatie semimobila de 
sortare, statie sortare agr. min 
+ snec, statie sortare agr. min, 
Semiremorca, Trailer Lintrai-
llers, autotractor Man 4 x 2 si 
Dumper Moxi. Aceste bunuri 
mobile sunt identificate in 
Raportul de evaluare intocmit 
de evaluator Ciocoiu Petre si 
incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 30.08.2016. 
Vanzarea la licitatie publica se 
efectueaza conform hotararii 
Adunarii Creditorilor din data 
de 16.02.2017. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru 
fiecare bun mobil este cel 
stabilit in raportul de evaluare, 
pretul vanzarii este purtator de 
TVA. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 08.03.2017, 
15.03.2017, 22.03.2017 si 
29.03.2017, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1, Cab. 7B, Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l SC Baza de Aprovizionare 
Desfacere Metal SRL, in fali-
ment, anunta vanzarea, prin 
lichidatorul judiciar Suma 
Insolvency IPURL, a bunurilor 
din patrimoniu, prin licitatie 
publica. Sedintele de licitatie 
vor avea loc saptamanal, in 
fiecare zi de vineri, incepand cu 
data de 03.03.2017 la sediul 
lichidatorului judiciar situat in 
Bucuresti, Al Emil Botta nr. 4, 
BL. M 104, Ap. 5, Sect. 3. Date 
de contact: telefon 0314359396; 
fax 0372.895.818. Bunurile ce 
urmeaza a fi licitate: imobil 
format din teren si cladiri cu 
destinatie industriala situat in 
localitatea Cazanesti Judetul 
Ialomita, DN 2A/E60. Imobilul 
este compus din: Teren intra-
vilan care are o suprafata de 
49.386 mp; Cladire C92 
(Birouri) – Sc=349, 96 mp; 

Cladire C93 (CT) – Sc=274,09 
mp, Scd=274,09 mp) – zidarie 
din caramida; Cladire C94 
(Atelier ) – Sc=348,01 mp, 
Scd= 348,01 mp)- zidarie din 
caramida ;  Cladire  C95 
(Remiza) – Sc=1015,76 ml, 
Scd=1015,76 mp) – structura 
din metal. Valoarea totala 
133636 EUR fara TVA. 
Caietul de sarcini, in valoare 
de 1000 lei, se va putea achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Debitorul Gulliver SRL soci-
etate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare: bunuri imobile: -Teren 
3.470mp, situat în extravilanul 
oraşului Breaza, punct Ograda, 
tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova, prețul de 
evaluare fiind de 15.615Euro; 
-Teren 10.600mp situat în 
extravilanul oraşului Breaza, 
punct. Irimeşti -Ograda, 
tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova, prețul de 
evaluare fiind de 45.580Euro; 
-Teren 11.602mp în acte, 
11.601mp măsurați, situat în 
extravilanul oraşului Breaza, 
punct. Ograda, tarlaua 20, 
parcela F 1707, Județul 
Prahova, prețul de evaluare 
fiind de 49.884Euro. Partici-
panții la licitație vor trebui să 
achiziționeze până la data şi 
ora licitației Caietul de Sarcini 
ce cuprinde Regulamentul de 
vânzare unde se regăseşte lista 
cu bunurile scoase la licitație. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 1.500 lei, exclusiv TVA, 
pentru fiecare dintre cele trei 
terenuri situate în oraşul 
Breaza. Contravaloarea caie-
tului de sarcini se va achita 
p r i n  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900 513726, 
deschis la ING Bank sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 
71, et. 5, sector 1. Participarea 
la licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. 
RO24UGBI0000792003436RON, 
deschis la Garanti Bank, cel 
târziu până la data şi ora 
şedinței de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare bun 
pentru care se licitează. Licita-
țiile vor fi desfăşurate conform 
strategiei de valorificare apro-
bată de creditori, după cum 
urmează: -pentru terenul de 
3.470mp situat în extravilanul 
oraşului Breaza, punct Ograda, 
tarlaua 20, parcela 1739, 
Județul Prahova: 5 licitaţii 
publice cu strigare cu preţ de 
pornire de 30% din valoarea 
stabilită prin Raportul de 
E v a l u a r e ,  r e s p e c t i v 
4.684,50Euro; -pentru terenul 
de 10.600mp situat în extravi-
lanul oraşului Breaza, punct. 
Irimeşti -Ograda, tarlaua 20, 
parcela 1739, Județul Prahova: 
5 licitaţii publice cu strigare cu 
preţ de pornire de 30% din 

va loarea  s tab i l i tă  pr in 
Rapor tu l  de  Eva luare , 
respectiv 13.674,00Euro; 
-pentru terenul de 11.602mp în 
acte, 11.601mp măsurați, situat 
în extravilanul oraşului Breaza, 
punct. Ograda, tarlaua 20, 
parcela F 1707, Județul 
Prahova: 5 licitaţii publice cu 
strigare cu preţ de pornire de 
30% din valoarea stabilită prin 
Rapor tu l  de  Eva luare , 
respectiv 14.965,20Euro. Cele 5 
licitații publice cu strigare, 
având ca preț de pornire 30% 
din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare, vor fi 
desfăşurate în datele de 
15 .03 .2017,  22 .03 .2017, 
29.03.2017, 05.04.2017 şi 
12.04.2017 de la ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucureşti, 
Str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1, 
Bucureşti. Pentru relații supli-
mentare  sunaț i  la  te l . : 
021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com .

PIERDERI  
l Pierdut card identitate 
RATB pe numele Dan Marius 
Catalin. Declar nul. 

l Pierdut legitimatie reducere 
transport (student) emisa de 
Fac. ASE pe numele Oltețeanu 
Angel-Cristian. Declar nula. 
0747.761.857

l Declar pierdută legitimaţia 
de student eliberată de U.M.F. 
Carol Davila, Facultatea de 
Medicină Generală, pe numele 
Pîrvu Corina Elena.

l S.C.Prima Porta Design 
S.R.L., cu sediul în Aleea 
Foişorului nr. 4, ap. 11, sector 
3, Bucureşti, C.I.F. 29008380, 
declarăm pierdut (nul) regis-
trul unic de control.

l Pierdut Certificat Consta-
t a t o r  ( s e d i u ) ,  n r. 6 6 0 8 / 
08.03.2005, eliberat de ORC 
Arad pentru Mix Studio Srl.Il 
declar nul.

l SC Embo Lux SRL, cu sediul 
în Ilfov, sat Pasărea, comuna 
Brăneşti, strada Mihail Sado-
veanu, număr 3, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J23/1984/2010, având CUI: 
RO27186704, punct de lucru în 
Bucureşti, sector 5, strada 
Sergent Nuţu Ion, număr 8, 
declar pierdut certificatul de 
înregistrare emis de către 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului. Îl declar nul

DECESE
Ieri, în ziua aniversării 
naşterii sale, a încetat din 
viață, la vârsta de şaptezeci 
şi şapte de ani, RODICA 
ANA DRAGOMIR, model 
discret şi strălucit al devota-
mentului perfect,  generozi-
tății şi distincției. Caius şi 
Paul Dragomir, alături de 
întreaga familie. 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB: 
136059/27.02.2017. În conformitate cu prevederile O.G. 
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 
15.03.2017, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului: 1. Apartament cu două camere și dependințe în 
suprafață utilă de 44,59 mp, suprafață utilă balcon 4,15 mp, cotă 
parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață teren 
indiviz 18 mp în folosință, situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 
3, bl. 17, etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat. Preț pornire: 
100.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2. Teren 
extravilan, în suprafață de 600 mp, categoria de folosință pădure, 
situat în comuna Secăria, jud. Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 
PD, intabulat. Preț pornire: 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 
lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la 
licitație până pe data de 13.03.2017, orele 16.00, la registratura 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din 
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie să 
conțină următoarele documente: a). cererea de înscriere la 
licitație; b). dovada plății garanției de participare, reprezentând 
10% din prețul de pornire al licitației, în contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, 
cod unic de înregistrare 2844936; c). împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant, în original; d). pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română și legalizat; f). pentru persoanele fizice române, copie 
după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, 
copie după pașaport sau carte de identitate, după caz; h). dovada, 
emisă de creditorii fiscali, că nu are obligații fiscale restante la 
bugetul de stat și la bugetul local. Pentru relații suplimentare, vă 
rugăm să ne contactați la telefon 0244.407.710, interior 555 sau 
la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, 
camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.


