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Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.211.38.13 int. 107.

Auchan Cotroceni recruteaza
Receptioner. 0374124100(280)

l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de şef serviciuServiciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanei Făgăraş din
cadrul Consiliului Local al municipiului Făgăraş, judeţul Braşov.
Concursul se organizează la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, în data de 05 decembrie 2016,
ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din H.G.nr.611/2008, modificată
şi completată de H.G. nr.1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.

l Angajam agent imobiliar, cunostinte
franceza, engleza avansat. Experienta
minim un an. CV la adresa e-mail:
office@metalhouse.ro. Candidatii
selectati vor fi contactati pentru
interviu.
l Bronec International Company
angajează dispecer centru alarmare.
Cerinţe: minim 12 clase. Nu necesită
experienţă. 021.326.20.44.
l Penitenciarul Miercurea Ciuc
scoate la concurs 3 posturi vacante: 1
post de ofiţer (educaţie), 1 post de
agent tehnic (audio video) şi 1 post de
agent administrativ (gospodar). În
termenul de înscriere, de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
adică până la data de 22 noiembrie
2016, ora 15.00, inclusiv, candidaţii
depun dosarele de candidat complete
la structura de resurse umane din
unitate. Taxa de participare la concurs
este de 85Lei. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul unităţii, str.Zöld
Peter, nr.2, pe site-ul unităţii (http://
anp.gov.ro/web/penitenciarul-miercurea-ciuc/cariera) şi a Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor.
l Pentru încadrarea ca funcţionar
public cu statut special, Penitenciarul
Giurgiu, cu sediul în mun.Giurgiu, şos.
Bălănoaiei, nr.12A, jud.Giurgiu, scoate
la concurs următoarele posturi: -1 post
asistent medical generalist; -1 post
asistent medical (stomatologie); -1 post
ofiţer (asistent social); -1 post agent
administrativ (responsabil logistică); -1
post ofiţer (sănătate şi securitate în
muncă şi protecţia mediului); -1 post
agent tehnic (conducător auto). Dosarele de înscriere se depun la Penitenciarul Giurgiu -Biroul Resurse Umane
până cel târziu la data de 22 noiembrie
2016, ora 15.00, inclusiv. Taxa de participare la concurs este de 85Lei. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
structura de resurse umane din Penitenciarul Giurgiu şi pe site-ul Penitenciarului Giurgiu (http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-giurgiu/cariera).
l U.M. 02402 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, în temeiul
art. 7 din anexa la H.G. nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant de
personal civil contractual: -Referent
de specialitate, debutant, gr. III-I /
studii superioare. Probele de concurs
se vor susţine după cum urmează:
-24.11.2016, ora 10.00- proba scrisă;
-05.12.2016, ora 10.00- proba practică;
-09.12.2016, ora 10.00- interviu; -data
limită de depunere a dosarelor este de
15.11.2016, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se
vor face la sediul U.M. 02402 Bucureşti, strada Thomas Masaryk nr. 22,
Bucureşti, sector 2 unde vor fi afişate
şi detaliile organizatorice necesare.

l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice
de conducere vacante de director
executiv adjunct -coordonator al
Serviciului autorizare plăți, Serviciului
măsuri specifice şi al centrelor locale
din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -Centrul
județean Buzău. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de 15
noiembrie 2016 la ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 08 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
conform OUG nr.45/2008. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, modificată şi completată
de H.G. nr.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de şef serviciuServiciul Buget, finanțe şi contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Borş, județul
Bihor. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 05 decembrie
2016, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a

Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G.
nr.611/2008, modificată şi completată
de H.G. nr.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
de conducere vacante de şef serviciuServiciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Beiuş, județul Bihor.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 05 decembrie 2016,
ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată şi completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare cu sediul în Ploiesti, Pta.
Eroilor nr. 1A, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
de executie vacante din cadrul Căminului de Bătrâni: 1. Muncitor calificat
bucătar – 3 posturi. Conditii de participare: - studii: 10 clase; - certificat
calificare bucătar 2. PAZNIC – 1
POST. Conditii de participare:
- studii:10 clase; - atestat profesional
pentru activitatea de pază, potrivit
Legii nr. 333/2003. 3. Muncitor necalificat – 4 posturi. Conditii de participare: Studii: 8 clase. Concursul se va
desfăsura la sediul din Pta. Eroilor nr.
1A (fosta clădire OMV-PETROM),
după cum urmează:- înscrierile se fac
în perioada 01.11.2016 – 14.11.2016
orele 9.00- 14.00; - proba scrisa va
avea loc în data de 22.11.2016 ora
9.30; - proba interviu/proba practica
va avea loc în data de 24.11.2016 ora
9.30. Dosarele de înscriere se depun la
registratura institutiei din Pta. Eroilor
nr. 1A. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să contină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.6 din
H.G. nr. 286/2011, actualizată. Conditiile de participare sunt afisate la
sediul institutiei din Pta. Eroilor nr.1A
si pe site-ul institutiei www.asscploiesti.ro. Relatii suplimentare se pot
obtine la compartiment Resurse
Umane - tel. 0740178780.
l Primăria Comunei Vişeu de Jos,
judeţul Maramureş,
organizează concurs/
examen, pentru recrutare în vederea
ocupării funcţiei
publice de execuţie
vacante de inspector,
clasa I, grad profesional debutant în
cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vişeu de
Jos, Compartiment
Taxe şi impozite locale.
Condiţiile cumulative
pentru a participa la
concursul/examenul de

recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: -să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art.54 din Legea 188/1999, privind
Statutul Funcţionarilor Publici, republicată 2; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă, următoarele
specializări: ştiinţe economice sau
ştiinţe administrative. Concursul se
desfăşoară în data de 05 decembrie
2016, ora 11.00, proba scrisă, şi în data
de 07 decembrie 2016, ora 11.00, interviul, cu respectarea HG 611/2008,
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Vişeu de Jos, nr.1028, judeţul
Maramureş. Dosarele de înscriere
trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.49 din
HG nr.611/2008, modificată şi completată de HG nr.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei Vişeu de
Jos. Alte informaţii se pot obţine la
numărul de telefon: 0262.368.080.
l Primăria Comunei Panaci, cu sediul
în localitatea Panaci, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-consilier II -un post, -consilier debutant -un post, în cadrul Aparatului de
specialitate al primarului comunei
Panaci, conform prevederilor HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
23.11.2016, ora 12.00, -proba interviu
în data de 25.11.2016, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Consilier II: a)studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă; b)vechime în
muncă minim 3 ani; c)atestat expert
achiziţii publice. Consilier debutant: a)
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; b)
vechime în muncă -; c)atestat expert
IT. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Panaci. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Panaci, persoană
de contact: Cozan Vasile, telefon:
0746.833.478.
l Serviciul Public Management
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe
din Municipiul Craiova organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011: -1 post
director adjunct, studii superioare
economice de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în specialitate minim 3 ani,
certificat de atestare a cunoştinţelor
dobândite în domeniul Sistemului
European de Conturi şi cunoştinţe
operare calculator; -1 post inspector
specialitate IA, Serv.Contab., Buget,
RU, studii superioare economice de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, vechime în
specialitate minim 3 ani şi cunoştinţe
operare calculator; -1 post inspector
specialitate IA, Comp.Achiziţii
Publice, Juridic, studii superioare
economice de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în specialitate minim 3 ani şi
cunoştinţe operare calculator; -1 post
inspector specialitate I, Serv.Contab.,
Buget, RU, studii superioare economice de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în specialitate minim 2 ani şi
cunoştinţe operare calculator; -1 post

referent IA, Serv.Contab., Buget, RU,
studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă, vechime
în muncă minim 1 an şi cunoştinţe
operare calculator; -1 post şofer, studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, vechime în
specialitate minim 2 ani, permis de
conducere categoria B, C; -1 post
muncitor II (bucătar), Creşa Nr.2,
certificat de calificare în meseria de
bucătar, vechime 2 ani; -1 post îngrijitor, Creşa Nr.5, minimum învăţământul obligatoriu; -1 post asistent
medical şef, Creşa Nr.7, studii medii
postliceale de profil sanitar, absolvite
cu diplomă, grad principal, vechime
minim 5 ani în specialitate; -1 post
muncitor I (bucătar), Creşa Nr.9, certificat de absolvire a cursului de calificare în meseria de bucătar, vechime 3
ani. Pentru înscrierea la concurs,
candidaţii vor depune dosarul de
concurs până la data de 11.11.2016,
inclusiv, ora 16.00, la Serviciul Contabilitate, Buget, Resurse Umane, la
sediul din Calea Unirii, nr.45, Craiova,
Dolj. Data, ora şi locul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs:
14.11.2016, ora 12.00, la sediul din
Calea Unirii, nr.45, Craiova, Dolj.
Data, ora şi locul organizării probei
scrise, cuprinzând subiecte din bibliografia de concurs: 23.11.2016; -ora
08.00 pentru posturile de asistent
medical şef, îngrijitor, muncitor
(bucătar); -ora 11.00 pentru postul de
director adjunct; -ora 14.00 pentru
posturile de inspector specialitate,
referent, şofer, la sediul din Calea
Unirii, nr.45, Craiova, Dolj. Relaţii
suplimentare la tel: 0251.533.063,
persoană de contact: Răpănoiu Luisa.
l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, af lată în subordinea
M.A.D.R., organizează concurs în data
de 25 noiembrie 2016 -proba scrisă,
ora 10:00, iar în perioada 5-6 decembrie 2016 -interviul, începând cu ora
09:00, pentru ocuparea a 19 posturi
contractuale vacante de execuție, cu
studii superioare, astfel: -17 posturi de
Consilier gr. IA –C.R.F.I.R. 5V
– S . I . B . A . – C . I . , C . R . F. I . R . 5 –
S.L.I.N.A. –C.E., C.R.F.I.R. 6 NV
–S.I.B.A. –C.I., C.R.F.I.R. 7 Centru –
S.A.F.P.D. –C.E., C.R.F.I.R. 7 Centru
–S.I.B.A. –C.E., C.R.F.I.R. 8 Bucureşti
–Ilfov –S.L.I.N.A. –C.E., C.R.F.I.R. 8
Bucureşti –Ilfov– S.L.I.N.A. –C.I.,
C . R . F. I . R . 8 B u c u r e ş t i – I l f o v
–S.A.F.P.D. –C.E., O.J.F.I.R. Hunedoara –S.A.F.P.D. –C.I., O.J.F.I.R.
Arad –S.L.I.N.A. –C.E., O.J.F.I.R.
S a t u M a r e – S . A . F. P. D . – C . E . ,
O.J.F.I.R. Maramureş –S.A.F.P.D.
–C.I., O.J.F.I.R. Alba –S.A.F.P.D.
–C.E. (2 posturi), O.J.F.I.R. Mureş
–S.A.F.P.D. –C.I., O.J.F.I.R. Braşov
–S.A.F.P.D. –C.I., O.J.F.I.R. Călăraşi
–S.L.I.N.A. –C.I., vechimea în specialitatea studiilor: min. 1 an; -1 post de
Inspector de specialitate gr. II
–C.R.F.I.R. 6NV –S.I.B.A.-C.I.,
vechimea în specialitatea studiilor:
min. 6 luni; -1 post de Consilier debutant –O.J.F.I.R. Mureş –S.A.F.P.D.
–C.E., nu necesită vechime în specialitatea studiilor; Cerințele specifice
pentru ocuparea posturilor se regăsesc
pe site-ul A.F.I.R.– www.afir.info, la
secțiunea Despre A.F.I.R./ Resurse
Umane/ Anunțuri concursuri de angajare şi la sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei
Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs: 15.11.2016, ora 17.00, la
sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr.43,
sector 1, Bucureşti. Proba scrisă şi
interviul se vor desfăşura la sediul
C.R.F.I.R. 8 Bucureşti– Ilfov, Calea
Şerban Vodă, nr. 90-92, sector 4, Bucureşti. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul A.F.I.R. şi la numerele
de telefon 031.860.25.32/19– Ana
Maria Huiban/ Denisa Dumitru.
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l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, în temeiul O.U.G nr.45/2008 şi
H.G. nr.611/2008, anunţă scoaterea la
concurs a unor funcţii publice de
execuție vacante din cadrul Direcției
Generale Pescuit– AM POPAM.
Condiție generală pentru toate functiile
publice: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.54 din Legea 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare.
Direcția Evaluare, Metodologie, Monitorizare Program Serviciul Programare,
Metodologie şi Monitorizare -1 funcție
publică de consilier asistent- Condiţii
specifice: Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.
Serviciul Selectare ContractareCompartimentul Eligibilitate şi
Selecție: -1 funcție publică de consilier
debutant- Condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în: economie şi
afaceri internaționale/ finanțe; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: –; -1 funcție
publică de consilier asistent- Condiţii
specifice: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în: economie/ finanțe/ marketing;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.
-1 funcție publică de consilier superiorCondiții specifice: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: inginerie
civilă şi instalații; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice– minimum 9 ani; -1
funcție publică de consilier principalCondiţii specifice: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: inginerie
civilă şi instalații; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice– minimum 5 ani; -2
funcții publice de consilier principalCondiţii specifice: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în: piscicultură şi acvacultură; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice–
minimum 5 ani; -1 funcție publică de
consilier asistent- Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în: piscicultură şi acvacultură; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice– minimum 1 an;
Direcția Autorizare Plăți- Serviciul
Verificări de Management şi Achiziții
Beneficiari Compartimentul Achiziții
Beneficiari:-1 funcție publică de consilier asistent- Condiții specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice– minimum 1 an;
Compartiment Verificări de Management: -2 funcții publice de consilier
superior- Condiții specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice– minimum 9
ani;-1 funcție publică de consilier prin-
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cipal- Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice– minimum 5 ani;
Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R. după cum urmează: în data
16.11.2016 orele 10.30 proba scrisă, iar
interviul se va organiza după soluționarea eventualelor contestații la proba
scrisă. Dosarele de înscriere se depun în
opt zile de la publicare. Bibliografia,
condiţiile specifice de participare
precum şi actele solicitate candidaţilor
pentru înscriere vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro şi afişate
la sediul instituţiei din B-dul. Carol I
nr. 2-4, sector 3 Bucureşti.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Cartea reaminteşte românilor de
pretutindeni şi hotarele strămoşilor!
Tel. 0761.674.276,
0733.940.772

CITAȚII
l Se citează numitul Sadovei Ionel
pentru termenul din 24.11.2016, la
Judecătoria Botoşani, în dosarul civil nr.
9696/193/2016, având ca obiect divorţ,
în contradictoriu cu Sadovei Adriana.
l Pârâta Toderaş Elena este citată la
Judecătoria Dorohoi în data de
21.11.2016 în proces cu Mihalache
Ioan Laurenţiu.
l Dumitraş Mihai Daniel, cu ultimul
domiciliu în Hilişeu Horia, județul
Botoşani, este citat în ziua de
16.11.2016 la Judecătoria Dorohoi, în
calitate de pârât în dosarul nr.
3002/222/2016, având ca obiect divorţ
cu copii minori.
l Vilău Gheorghe în calitate de reclamant în dosarul 6878/311/2015,
cheamă în judecată pe pârâtul Tudorache Dumitru, pentru partaj judiciar
reexaminare anulare cerere, în data de
17.11.2016, la Judecătoria Slatina, ora
09.00, Complet CC3.
l Kovari Victor este citat la Judecatoria Arad la 08.11.2016, sala 215, in
calitate de parat in dosarul
11330/55/2016 avand ca obiect divort
in contradictoriu cu Kovari Argentina.
l Numitul Tirlea Mihai Cătălin, este
chemat personal la interogatoriu în
data de 18.11.2016, ora 9.00, Judecătoria Slatina, jud.Olt, în dosarul
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul
Juridic. Citație. Doamna Enciu
Adriana Claudia, domiciliată în
municipiul București, str.
Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr. 2A, etaj 3, ap. 22,
Sector 1, sunteți chemată în
instanță, în data de
29.11.2016, ora 08.30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa în calitate
de pârât la judecarea dosarului numărul 13533/236/2014
aflat pe rolul acestei instanțe,
având ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

1024/311/2016, având ca obiect exercitare autoritate părintească.
l Numitul Murat Dumitru cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Câmpulung, str. Şos. Naţionala nr.
189, judeţul Argeş este citat la Judecătoria Câmpulung pe data de
16.11.2016, ora 8,30, completul
C8-civil, în calitate de intimat în
dosarul civil nr. 2390/205/2016, petent
Municipiul Câmpulung, având ca
obiect înlocuire amenda cu muncă în
folosul comunităţii 3 p.v.: seria ANB
nr.11011/18.06.2013, seria OP nr.
0 0 6 3 2 6 / 1 3 . 1 1 . 2 0 1 1 ş i n r.
281716/28.07.2009.
l Godja Ioan, Godja Victoria, Godja
Pavel Gabriel şi Godja Emanuel,
având calitatea de pârâţi în dosarul nr.
12549/197/2013 al Judecătoriei
Braşov, având ca obiect „Pretenţii”, cu
reclamanţii în cauză Zsold Hermine
Rosine, Tartler Heinrich, Zsold
Alexander Alfred şi Balaşiu Dan
Michael, sunt citați pentru a se
prezenta la termenul din 09.12.2016,
la Judecătoria Braşov, complet C26,
ora 9.00.
l Numitul Florea Benone, cu ultimul
domiciliu cunoscut în mun. Iasi, str.
Drobeta 10, bl. R14, sc. C, et. 2, ap. 2,
judeţul Iaşi, este citat la Judecatoria Iasi, sectia civila, in dosarul nr.
740/245/2016, Complet C02 M în ziua
de 17.11.2016 ora 08:30, in calitate de
Pârât, în proces cu Florea Lenuta Cristina în calitate de Reclamant, având ca
obiect divorţ cu minori; exercitarea
autorităţii părinteşti; stabilire domiciliu
minor; pensie de întreţinere; suplinirea
acordului parental.
l Numitul Pascu Iamandei Viorel, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Buzau,
cart. Micro XIV, str.Stadionului, Bloc
10B scara B, ap.27, in calitate de parat
in dosarul nr.2389/200/2016 aflat pe
rolul Judecatoriei Buzau, avand ca
obiect “pretentii”, este citat in aceasta
instanta la termenul de judecata din
15.11.2016, complet civil 01, ora 9.00.
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Maricica, fără paternitate stabilită.
Suplineşte consimţământul mamei
minorei la deschiderea procedurii.
Suspendă exerciţiul drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti şi
deleagă exercitarea acestora de către
Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş.Onorariul de 390 lei stabilit
pentru curatorul special- Av. Florea
Daniela se va suporta din fondurile
speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu
drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare. Calea de atac şi
motivele de apel se vor depune la
Tribunalul Argeş. Pronunţată în
sedinţa publică, de la 06.iunie 2016.
l Tribunalul Argeş, dosar civil
nr.2190/109/2016, Sentinţa civilă
nr.221/06.06.2016: "Admite cererea
formulată de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş cu sediul în Piteşti, strada
Calea Drăgăşani, nr.8, judeţul Argeş,
în contradictoriu cu intimata Rusu
Mirabela Ionela, domiciliată în municipiul Piteşti, strada Depozitelor, nr.4,
bloc 1, ETP 104, scara A, ap.13,
judeţul Argeş. Încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei interne
pentru minora Rusu Cosmina,
născută la data de 08.02.2007. în
Corbi, judeţul Argeş, fiica numitei
Rusu Mirabela Ionela, fără paternitate
stabilită. Suplineşte consimţământul
mamei minorei la deschiderea procedurii. Suspendă exerciţiul drepturilor
şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti şi
deleagă exercitarea acestora de către
Preşedintele Consiliului Judeţean
Argeş. Onorariul de 390 lei stabilit
pentru curatorul special- Av. Dumitrescu Andreea se va suporta din
fondurile speciale ale Ministerului
Justiţiei. Cu drept de apel în termen
de 30 de zile de la comunicare. Calea
de atac şi motivele de apel se vor
depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată în sedinţa publică, de la 06.iunie
2016"

l Tribunalul Argeş, dosar civil
nr.2026/109/2016, Sentinţa civilă
nr.219/06.06.2016: "Admite cererea
formulată de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş cu sediul în Piteşti, strada
Calea Drăgăşani, nr.8, judeţul Argeş,
în contradictoriu cu intimata
Munteanu Maricica, domiciliată în
municipiul Curtea de Arges, strada
Marina nr.31, judeţul Argeş. Încuviinţează deschiderea procedurii adopţiei
interne pentru minora Munteanu
Raisa Maria, născută la data de
29.01.2015 în Curtea de Argeş, judeţul
Argeş, fiica numitei Munteanu

l Autoritatea publică locală a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în
temeiul Legii nr.421/2002, citează
public proprietarul/deţinătorul vehiculelor, aflate pe domeniul public,
pentru luarea măsurilor de eliberare a
domeniului public, pentru vehicululele: Renault, culoare verde, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat în
spatele blocului E7 din Aleea Stupilor
Nr. 5; Dacia, culoare albă, fără plăcuţe
de înmatriculare, aflat în spatele
blocului E7 din Aleea Stupilor Nr. 5;
Dacia 1310, culoare galbenă, fără
plăcuţe de înmatriculare, situat pe
Aleea Emil Racoviţă Nr. 2, bloc MII
D9/2, sc. A. În caz contrar se va
dispune inventarierea, expertizarea,
ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un loc special amenajat,

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul
Juridic. Citație. Doamna Enciu
Adriana Claudia, domiciliată în
comuna Izvoarele, sat Petru
Rareș, jud. Giurgiu, sunteți
chemată în instanță, în data
de 29.11.2016, ora 08.30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa, în calitate
de pârât, la judecarea dosarului numărul 13533/236/2014
aflat pe rolul acestei instanțe,
având ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul
Juridic. Citație. Domnul Enciu
Cosmin Mihai, domiciliat în
comuna Izvoarele, sat Petru
Rareș, jud. Giurgiu, sunteți
chemat în instanță, în data de
29.11.2016, ora 08.30, la
Judecătoria Giurgiu, cu sediul
în str. Episcopiei, nr. 13, sala 4,
camera sala 4, Complet CN 4,
pentru a participa, în calitate
de pârât, la judecarea dosarului numărul 13533/236/2014
aflat pe rolul acestei instanțe,
având ca obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.

respectiv Şoseaua Berceni nr. 38A,
Sector 4, Bucureşti.
l Autoritatea publică locală a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în
temeiul Legii nr.421/2002, citează
public proprietarul/deţinătorul vehiculului, aflat pe domeniul public,
pentru luarea măsurilor de eliberare a
domeniului public, pentru vehiculul:
Wartburg, culoare crem, fără plăcuţe
de înmatriculare, aflat pe Str. Baladei
nr.8 , Bl.58. În caz contrar se va
dispune inventarierea, expertizarea,
ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un loc special amenajat,
respectiv Şoseaua Berceni nr. 38A,
Sector 4, Bucureşti.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de
catre OMV Petrom SA, cu sediul in str.
Coralilor, nr. 22, municipiul Bucuresti,
ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa, un Aviz de
Gospodarire a Apelor pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari de suprafata, foraj si echipare sonda 1384 vata
si L.E.S. 0,5 KV” propus a fi amplasat
in extravilanul comunei Barasti,
judetul Olt. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
Avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului
sau la S.C EXPERT SERV SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.
1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel./fax: 0244-513233.
l Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare. CNCF CFR SA- Sucursala Regională CF Craiova, titular al
proiectului “Reparaţie capitala Staţia
Olteni, linia II directa, km 72+19174+198 şi linia III directa, km 72+51674+198, inclusiv zona aparatelor de
cale”, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului
şi nu se supune evaluării adecvate în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi/sau de
evaluare adecvată pentru proiectul
“Reparaţie capitala Staţia Olteni, linia
II directa, km 72+191- 74+198 şi linia
III directa, km 72+516-74+198,
inclusiv zona aparatelor de cale”,
propus a fi amplasat în staţia CF
Olteni, Comuna Olteni, judeţul
Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funadamentează pot fi consultate la sediul APM
Teleorman din Alexandria, str.
Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30
şi vineri între orele 8.00-14.00, precum
şi la următoarea adresă de internet:
http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
l “SC OMV PETROM SA, titular al
proiectului"REZERVOR PREDARE
CONPET DEPOZIT TITEI
POTLOGI " anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului (APM) Dambovita:
nu se supune evaluarii impactului
asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul

"REZERVOR PREDARE CONPET
DEPOZIT TITEI POTLOGI", propus
a fi realizat in COM. POTLOGI,
judetul Dambovita. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
APM Dambovita din municipiul
Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr.1,
judetul Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-16:00, precum si
la urmatoarea adresa de internet
http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta observatii/comentarii la proiectul deciziei de incadrare
in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.(1.11.2016)”

SOMAȚII
l Societatea Profesională Notarială
Neamţu-Popescu, cu sediul în mun.
Reşiţa, P-ţa Traian Vuia, bl.1, sc.1,
parter, apt.3-4, judeţul Caraş-Severin, îi
somează pe succesibilii defunctului
Bălăjel Iosif, CNP 1390129354765,
decedat la data de 27.07.2007, cu
ultimul domiciliu în municipiul Reşiţa,
Aleea Hunedoara, nr.2, sc.2, et,1, apt.6,
judeţul Caraş-Severin, să se prezinte în
data de 30 noiembrie 2016, ora 12:00,
la sediul Societăţii Profesionale Notariale Neamţu-Popescu din mun.Reşiţa,
pentru dezbaterea succesiunii.

LICITAȚII
l Sucursala Exploatarea Miniera Rm.
Vâlcea, cu sediul în str. Cpt. Negoescu,
nr. 15, organizează licitația publică
deschisă cu strigare în data de
15.11.2016, ora 12.00, la sediu său,
pentru vânzarea următoarelor materiale
rezultate din casări: fier vechi nepregătit;
oțel inox; aluminiu; cupru (sârmă);
bronz; plumb. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul societății, Biroul
Mecano-Energetic în fiecare zi lucrătoare între orele 08.00-15.00.
l S.C. Tosigo S.R.L., prin lichidator
judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian,
cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 65,
judetul Prahova scoate la vanzare prin
licitatie publica cu strigare: spatiu
comercial S+P+M, situat in Azuga, str.
Independentei, nr. 53, construit pe un
teren in suprafata de 60 mp, anul
punerii in functiune 2007 la pretul de
182.313,16 lei. Licitatia se va tine la
sediul lichidatorului in data de
10.11.2016 ora 14.00, iar in cazul in
care bunul nu va fi adjudecat de la
prima licitatie, aceasta va fi reprogramata pentru 17.11.2016, 24.11.2016,
29.11.2016, 08.12.2016, 15.12.2016,
20.12.2016, 12.01.2017, 19.01.2017,
26.01.2017, aceeasi ora si aceeasi
locatie. Inscrierea se va efectua cu 48
de ore inainte de data inceperii licitatiei. Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului si la numerele de
telefon: 0722267433, 0733723417,
avciprianrusu@gmail.com.
l În data de 09.11.2016, ora 10.00,
Ministerul Apărării Naționale, prin
U.M. 02574, cu sediul în Bucureşti,
B-dul Drumul Taberei nr.7B, sector 6,
organizează o selecție de oferte de preț
cu colectorii autorizați de Administrația Fondului pentru Mediu, în
conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.954 din 20.05.2016 pentru
aprobarea ,,Ghidului de finanțare a
Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto național”, în vederea
stabilirii condițiilor contractuale
pentru predarea a 20 autovehicule
uzate. Autovehiculele uzate se vor
prelua dintr-o locație aflată în Bucureşti. Caietul de sarcini aferent procedurii de selecție de oferte de preț poate
fi procurat de la sediul U.M. 02574, în
zilele lucrătoare din perioada 0107.11.2016, între orele 08.30- 15.30. În
caz de neadjudecare, procedura se va

repeta în data de 16.11.2016, ora
10.00. Persoană de contact: Banu
Angela, telefon 021/319.58.58,
021/319.81.60 interior 2974.
l 1.Informaţii generale privind concedentul: Comuna Gura Văii, CUI:
4278108; sediul: sat Gura Văii, comuna
Gura Văii, judeţul Bacău, telefon:
0234.334.500, fax: 0234.334.826,
persoană de contact: Gina-Mihaela
Tătaru, e-mail: primariaguravaii@
yahoo.com. 2.Procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de
concesionare bunuri -imobile+construcţii aflate în domeniul privat al
comunei Gura Văii: Licitaţie deschisă.
3.Data publicării anunţului de licitaţie
directă în Jurnalul Naţional: în data de
07.09.2016. 4.Criteriile utilizate pentru
determinarea ofertei câştigătoare:
Oferta financiară cea mai avantajoasă.
5.Numărul ofertelor primite şi al celor
declarate valabile: 3 oferte primite, 3
oferte valabile, 1 ofertă adjudecată
câştigătoare. 6.Denumirea/numele şi
sediul/adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câştigătoare: II
Racheru C Simona, cu sediul în municipiul Oneşti, str.Sintezei, nr.3, sc.B,
ap.2, judeţul Bacău. Durata contractului: 49 de ani. 7.Nivelul redevenţei:
128Euro/lună; II Racheru C Simona
-Lotul nr.7 -teren în suprafaţă de
2.025mp şi un grajd în suprafaţă de
776mp -578,43Lei *12 luni *49 ani=
34.116,84Lei, plata se va face trimestrial. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secţia a II-a A
Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Tribunalul Bacău, adresa: str.
Ştefan cel Mare, nr.4, cod 600356, tel:
0234.514.419, arhivă: 0234.525.221,
fax: 0234.525.211, cauze privind procedura insolvenţei, tel./fax: 0234.541.910,
e-mail: simona.ardeleanu@just.ro. 9.
Data informării ofertanţilor despre
decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 11.10.2016. S-au transmis adrese
în data de 11.10.2016 către ofertantul
câştigător şi către ofertantul necâştigător. Data transmiterii anunţului de
atribuire către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 07.09.2016.
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
Comunei Nicolae Bălcescu, CIF:
435234, strada Eroilor, nr.380, Nicolae
Bălcescu, judeţul Bacău, telefon:
0234.214.071, fax: 0234.214.071,
e-mail: primaria_nicolaebalcescu@
yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Teren
extravilan în suprafaţă de 5.000mp,
situat în comuna Nicolae Bălcescu, sat
Galbeni, domeniu privat al comunei.
Caietul de sarcini poate fi găsit la sediul
Primăriei Nicolae Bălcescu. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Cerere depusă la sediul
Primăriei Nicolae Bălcescu. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului de
la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Resurse Umane din cadrul
Primăriei Nicolae Bălcescu. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Nu
este cazul. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.11.2016, ora
10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
18.11.2016, ora 10.00. 4.2.Adresa la
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care trebuie depuse ofertele: Comuna
Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău, str.
Eroilor, nr.380. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Un exemplar în original, în plic
sigilat. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 22.11.2016, ora 10.00,
Primăria Comunei Nicolae Bălcescu,
judeţul Bacău, str.Eroilor, nr.380. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Bacău,
municipiul Bacău, str.Cuza Vodă, nr.1,
judeţul Bacău, tel.0234.207.604, fax:
0234.207.601, e-mail: tr-bacau-info@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 31.10.2016.
l Comuna Hirtieşti, prin Consiliul
Local al Comunei Hirtieşti, reprezentat
de Primar Petre Andrei, cu sediul in
Comuna Hirtieşti, Str. Principala, Nr.
349, Judetul Arges, tel/fax: 0248/297
050, Cod Fiscal: 4122566, organizeaza
in data de 18.10.2016.., ora 12:00, negociere directa, in vederea concesionarii
imobilului Teren parc comunal, în
suprafață de 4674 mp, situat in intravilanul Comunei Hirtieşti - lângă
clădirea primăriei, in vederea realizarii
unui camping cu casute, sala de spectacole, sala de mese, bucatarie, restaurant, bar, piscina, durata concesionarii
fiind de 49 ani. Documentatia de atribuire, cuprinde: - informatii generale
privind concedentul; - instructiuni
privind organizarea si desfasurarea
procedurii de concesionare; - caietul de
sarcini; - instructiuni privind modul de
elaborare si prezentare a ofertelor; informatii detaliate si complete privind
criteriile de atribuire aplicate pentru
stabilirea ofertei castigatoare, precum
si ponderea lor; - instructiuni privind
modul de utilizarea a cailor de atac; informatii referitoare la clauzele
contractuale obligatorii. Documentatia
de atribuire poate fi procurata de catre
persoanele interesate, de la sediul
Primariei Hârtieşti- Serviciul Secretariat, Comuna Hârtieşti, Judetul Arges,
in fiecare zi, de luni pana vineri, intre
orele 10:00- 14:00. Costul si conditiile
de plata privind documentatia de atribuire sunt stabilite in caietul de sarcini,
care face parte din aceasta. Ofertantii
pot solicita clarificari in legatura cu
documentatia de atribuire pana la data
de 15.11.2016. Data limita de depunere
a ofertelor este 21.11.2016, ora 10:00,
iar acestea se vor depune la sediul
Primăriei HÎrtieşti, Comuna HÎrtieşti,
Judetul Arges. Deschiderea ofertelor se
va face la sediul Primariei Hîrtieşti,
Comuna Hîrtieşti, Judetul Arges, in
data de 22.11.2016, ora 12:00. Informatiile privind modul de elaborare si
prezentare a ofertelor sunt specificate
in documentatia de atribuire. Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu
atribuirea, incheierea, modificarea,
executarea si incetarea contractului de
concesiune, precum si a celor privind
acordarea de despagubiri se realizeaza
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificarile ulterioare. Relatii suplimentare se pot obtine la tel/fax:
0248/297 050.
l Dosar de executare
17937/28.10.2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2016 luna Octombrie ziua 21. În
temeiul art.250 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua
de 15.11.2016, orele 10.00, la sediul
U.A.T. Oraş Pucioasa, din str. Fântânelor nr. 7, județ Dâmbovița, se va
vinde prin licitație publică, prin prezentare de oferte, următorul bun imobil,
proprietatea debitoarei PASCU GHE

FRUSINA (decedată) cu fostul domiciliu în Loc. Pucioasa, str. Trandafirilor
n r. 1 7 2 , d o s a r d e e x e c u t a r e
nr.17937/28.10.2015 şi anume: -teren
intravilan arabil în suprafață de
600mp, situat în intravilanul oraşului
Pucioasa, str. Trandafirilor nr.172,
punct “Peste drum”, preț de pornire al
licitației diminuat cu 50% față de
prețul de evaluare al imobilului,
respectiv 18.314 lei (exclusiv T.V.A.*).
Bunul imobil este liber de sarcini.
Invităm pe toți cei care pretind vreun
drept asupra imobilelor ce se vând să
înştiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să
se prezinte, la data şi ora stabilită
pentru vânzare şi să depună la registratura U.A.T. Oraş Pucioasa, cu o zi
înainte de data fixată pentru licitație,
respectiv până în data de 14.11.2016,
orele 15.00, următoarele documente:
Oferta de cumpărare însoțită de:
-dovada plății taxei de participare
reprezentând 10% din prețul de pornire
al licitației, făcută la casieria U.A.T.
Oraş Pucioasa, sau la Trezoreria
oraşului Pucioasa în contul
RO09TREZ24A51020103200130X
(U.A.T. Oraş Pucioasa CIF 4280302),
sau dovada constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară, la
cursul de schimb din ziua depunerii
ofertei de cumpărare; -împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
-pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe Certificatul
unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului; -dovada emisă
de organele fiscale că nu au obligații
fiscale restante (certificat fiscal emis de
organul fiscal de la domiciliul ofertantului sau şi de la U.A.T. Oraş Pucioasa);
-pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba
română; -pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate;
-pentru persoanele fizice străine, copie
după paşaport. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoştință, în
conformitate cu prevederile art.260-261
din Legea nr.207- privind Codul de
procedură fiscală. *Cota de TVA aplicabilă pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu
prevederile Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal este de 20% neimpozabil
conform art.270 alin.3 litera b din
Legea 227/2015. Potrivit dispozițiilor
art.9 alin.(2) lit.d) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru
sau la tel.0245.232.277 interior
222. Data afişării: 01.11.2016.
Conducătorul Organului Fiscal
Local Primarul U.A.T. oraşul
Pucioasa- ing. Ana Constantin
Emilian, Șef Birou Venituri- ec.
Solomon Gabriela, Inspector
Executor Fiscal- ec. Ilioan Elena.

PIERDERI
l SC Hagi Mil Pan SRL declara
pierdut si nul Document de
Control pentru transport rutier
persoane, servicii ocazionale nr.
0068709.
l Pierdut Legitimatie de avocat
Baroul Bucuresti, Dinca Carmen
Elisabeta. Declar nula.
l Pierdute Card ADR si Atestat
profesional transport Marfa
emise pe numele Sandulescu
Florin. Le declar nule.

l SC Full Service SRL, cu sediuL în
Bistriţa, bld.G-ral Grigore Bălan, nr.10,
cu punctul de lucru bld.G-ral Grigore
Bălan, nr.10, declar pierdut certificat
constatator emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi îl declar nul.
l SC Musdalko International SRL, cu
sediul în Bistriţa, str.Cantonului, nr.1,
ap.12, cu punctul de lucru str.Împăratul Traian, 58D, declar pierdut certificat constatator emis de Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului şi îl
declar nul.
l Subscrisa Dragomir Zaharia P.F.A.
având C.U.I. 207074489 şi
F40/1315/2004, cu sediul profesional în
Bucureşti, sector 5, str. Frt. Vasile
Poenaru nr. 56, declar pierdut certificat
de înmatriculare (C.U.I.) + certificat
sediu + certificat cu activitate la terți,
pe toate 3 le declar nule.
l Societatea AGO Contexpert & Audit
S.R.L. J40/10531/16.12.1996, C.U.I.
9059095, cu sediul în str. Târnava nr.5,
sector 1, Bucureşti, declar pierderea
certificatului constatator de autorizare
pentru sediul social şi sentința civilă nr.
2164 din 05.11.1996.
l Societatea Idea Image Comunicare
S.R.L. cu sediul în str. Ivanovici D.
Mendeleev nr.8, ap.8, sector 1, Bucureşti,
J40/14353/07.09.2014, C.U.I. 16737913,
declară pierderea certificatului constatator de autorizare pentru sediul social.
l SC Magic Smart Grup SRL,
RO33472999, J40/9408/2014,_cu sediul
social Bucuresti, sector.5, str serg.Ion
Nutu nr27 declaram pierdut Registrul
Special a imprimantei fiscale model
EXPRESSOFT MF -DATECS tip
expressoft MF, serie 809444, instalata la
pct de lucru din Bucuresti, Sos.Pantelimon nr.91, parter, bl 403, sector.2. IL
declar nul.
l Roua Development S.A., cu sediul
social în Oraş Voluntari, Bulevardul
Pipera, nr.1/I, Clădirea Admin
D+P+M+4 E, Intrarea B, etaj 4, Jud.
Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J23/2912/2013, Cod Unic
de Înregistrare: 1315252, declară
pierdut Certificatul Constatator
eliberat la data de 24.09.2013 conform
Declaratiei-tip model 3 nr.56265 din
23.09.2013 (Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau
modificator), la punctul de lucru situat
în Loc.Azuga, Oraş Azuga, Str.Independenţei, Nr.18, Judet Prahova.
Declară nul actul mai sus menţionat.
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