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OFERTE SERVICIU
l Telefonist Ukrainiană şi Rusă.
Firma Luatel SRL-Ilfov caută vorbitori de limba Ukrainiană şi Rusă
pentru postul de telefonist. Vă rugăm
să ne trimiteţi CV-ul la adresa de
email: jobs@luatel.com.
l Telefonist Rusă. Firma Luatel
SRL-Ilfov caută vorbitori de limba
Rusă, Franceză şi Engleză pentru
postul de telefonist. Vă rugăm să ne
trimiteţi CV-ul la adresa de email:
jobs@luatel.com.
l SC Călcătorie Industrială SRL,
sediu: sat Greci, comuna Greci, str.
Stadionului nr.9, C.I.F. RO 33344140,
J36/248/2014, Judeţul Tulcea, telefon
0745.370.410, anunţă un post vacant
meseria de agent contractări şi achiziţii, cod COR 333101. Oferta este
valabilă şi pentru cetăţenii Uniunii
Europene. Cerinţe post: -Seriozitate,
disponibilitate pentru munca în
echipă, îndemânare, dexteritate,
studii medii, experienţă în muncă de
minim 5 ani într-o firmă industria
textilă, limbi cunoscute: -limba
italiană nivel avansat; -limba albaneză nivel avansat; -limba română
nivel mediu; limba germană nivel
mediu. Ofertă: Locul de muncă la
sediul social, punctul de lucru şi
deplasări în afara ţării. Durata
contractului este pe perioadă nedeterminată, cu data de începere a activităţii 01.05.2016. Se oferă program de
lucru de 8 ore/zi, salariu mediu,
transport asigurat, cazare asigurată.
Depuneţi personal CV-ul cel târziu
până la data de 27.04.2016, la următoarea adresă: Localitatea Macin, Str.
01 Decembrie nr.101, Jud. Tulcea.
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta MariaVedea, cu sediul în localitatea Vedea,
str.Principală, nr.2, judetul Argeş,
organizează concurs pentru ocuparea
a patru posturi vacante de infirmieri
debutanţi, conform HG 286/23.03.2011
cu modificările şi completările ulterioare. 1.Concursul se desfăşoară astfel:
Proba scrisă în data de 13.05.2016, ora
11.00; Proba de interviu în data de
19.05.2016, ora 10.00. Locaţia susţinerii concursului se va afişa la vizierul
unităţii cu 2 zile lucrătoare înainte de
susţinerea concursului. Condiţii specifice de participare la concurs: şcoala
generală. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 21.04.2016- 05.05.2016, ora 14.00,
la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfanta
Maria Vedea- birou RUNOS. Relaţii
suplimentare la telefon 0248.248.109,
biroul RUNOS, prin d-na Dumitru
Simona şi pe www.spitalpsihsfmaria.
ro.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare cu sediul în Ploiesti, str.

Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organizează concurs în data de 24.05.2016
(proba scrisă) si în data de 26.05.2016
(interviul), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei
functii publice de executie: „consilier
cl. i/grad superior – 1 post”. Conditii
de participare: - studii universitare
de licentă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durata, absolvite cu diplomă de
licentă sau echivalentă. -vechime
minimă de 9 ani în specializarea
studiilor necesare exercitării functiei
publice. Concursul se va desfăsura la
sediul din Ploiesti, strada Postei, nr.
6. Dosarele de înscriere se depun la
registratura institutiei din str. Postei,
nr. 6, în termen de 20 zile de la data
publicării anuntului. Relatii privind
conditiile de participare se pot obtine
la telefon 0244/511137 tasta 6.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare cu sediul în Ploiesti, str.
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organizează concurs în data de 23.05.2016
(proba scrisă) si în data de 25.05.2016
(interviul), pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei
functii publice de executie: „consilier
cl. i/grad superior – 1 post”. Conditii
de participare: -studii universitare de
licentă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licentă sau echivalentă, domeniul
stiinte ingineresti – inginerie energetică; -vechime minimă de 9 ani în
specializarea studiilor necesare exercitării functiei publice. Concursul se
va desfăsura la sediul din Ploiesti,
strada Postei, nr. 6. Dosarele de
înscriere se depun la registratura
institutiei din str. Postei, nr. 6, în
termen de 20 zile de la data publicării
anuntului. Relatii privind conditiile
de participare se pot obtine la telefon
0244/511137 tasta 6.
l Anunț de participare pentru angajarea unui expert evaluator pentru
bunuri mobile. Societatile profesionale
de insolvență Consultant Insolvență
SPRL, prin reprezentant ec. Popescu
Emil si Yna Consulting SPRL, prin
reprezentant ec. Motoi Gogu în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei SC
C&C MH Confort SRL – în faliment,
in bankruptcy, en faillite, CIF:
17044001, J25/460/2005, numit prin
sentința nr. 487 din data de 09.09.2013
pronunţată de către Tribunalul Mehedinți, în dosarul nr. 9465/101/2012 în
temeiul art.23 şi art. 116 alin. (3) din
Legea 85/2006 angajeaza Expert
Evalutor membru ANEVAR in
vederea determinarii valorii de piata
pentru bunurile MOBILE identificate
faptic în patrimoniul debitoarei SC
C&C MH Confort SRL de genul
obiecte de inventar şi mijloace fixe;
Listele cu bunurile mobile de genul

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 anunță valoriﬁcarea prin licitație
publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și
ale Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active,
aparținând: SC GNP Texan SRL – Căteasca, după cum urmează:
Denumire, Valoare (lei, fără TVA); Autoturism Volkswagen
Touareg, nr. identiﬁcare WVGZZZ7LZ6D025372, AG–40–AND, 19
230 lei; Autoturism Mercedes Sprinter, nr. identiﬁcare
WDB9033631P679341, AG-08-TYB, 1 085 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate), în
contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria
Topoloveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250, alin. (7), din Codul de
procedură ﬁscală, până în ziua de 11.05.2016, inclusiv. Licitația
va avea loc în data de 12.05.2016, ora 11:00:00, la Sediul SFO
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni, tel. 0248.666.900. Data aﬁșări: 20.04.2016.

obiecte de inventar şi mijloace fixe se
pot studia la sediul debitoarei SC
C&C MH Confort SRL din Dr.Tr.
Severin, str. IC Bratianu, nr. 11, jud.
Mehedinti. Bunurile mobile descrise
anterior se află depozitate în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr.
5 - nr.44, str. IC. Bratianu nr.11,
Halânga judeţul Mehedinţi. Lichidatorul judiciar precizează faptul că
ofertele cu privire la efectuarea
rapoartelor de evaluare pentru bunurile mobile descrise anterior trebuie să
cuprindă: -onorariul solicitatat pentru
efectuarea rapoartelor de evaluare
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe,
impozite şi contribuții); -termenul de
efectuare a rapoartelor de evaluare;
Ofertele pot fi transmise pe fax
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro sau expertyna@
yahoo.com sau direct la sediul ales din
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți până la
data de 26.04.2016 orele 17:00.
l Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în localitatea Leordeni,
str.Coloniei, nr.106, judeţul Argeş,
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual
vacante: -1 post: Şef de birou -inginer
IA, la Biroul de Management al Calităţii; -1 post: Consilier Juridic I, la
Biroul de Management al Calităţii;
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfasura la sediul
unitatii, astfel: -Proba scrisă în data de
13.05.2016, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 19.05.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Şef de birou -inginer IA.
Criterii la angajare: -diplomă de
licenţă/studii superioare de lungă
durată; -Vechime minimă în muncă: -6
ani şi 6 luni vechime în specialitate în
domeniul managementului calităţii;
-curs/certificat în domeniul managementului calităţii ISO 9001; curs/certificat în domeniul managementului
calităţii pentru laboratoare (ISO
17025:2005); 2.Consilier Juridic I.
Criterii la angajare: -diplomă de
licenţă în specialitate/studii superioare
de lungă durată; -Vechime minimă în
muncă: -3 ani şi 6 luni vechime în
specialitate în domeniul managementului calităţii; -curs în domeniul managementului calităţii ISO 9001.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de:
05.05.2016, ora 14.00, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni,
persoană de contact: ing.Radu Sorinel
Ion, telefon: 0248.653.695, fax:
0248.653.690, E-mail: contact@
spitalleordeni.ro
l Primăria oraşului Recaş, cu sediul
în Recaş, Calea Timişoarei, nr.86,

județul Timiş, organizează concurs
de promovare pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a postului
vacant aferent funcţiei publice de
conducere de şef serviciu la Serviciul
Public de Poliţie Locală, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Recaş. Condiţii de
desfăşurare: -concursul se va desfăşura la sediul Primăriei oraşului
Recaş, calea Timişoarei, nr.86, astfel:
-proba scrisă în data de 20.05.2016,
ora 10.00; -interviul în data de
24.05.2016, ora 10.00. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei oraşului
Recaş, judeţul Timiş. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.143 din
H.G.611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008. Condiţii de
participare: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de
art.66 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2),
cu modificările şi completările ulterioare: -să fie absolvenți de studii
universitare de licență în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției
publice de conducere; -să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management
sau în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; -să fie
numiţi într-o funcţie publică din
clasa I; -să îndeplinească cerinţele
specifice prevăzute în fişa postului;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice
minimum 2 ani; -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi. Precizările privind
concursul şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei oraşului Recaş.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primăriei Oraşului Recaş şi la
nr.de telefon: 0356.177.278.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Arad, cu
sediul în Arad, Str.Călugăreni, nr.1A
scoate la concurs, în data de
23.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următoarele posturi
vacante: 1. Consilier, grad profesional
superior– Compartiment Control,
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi
Executare Silită a Debitelor. Condiţii
specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor 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 domeniul economic;
Vechime minimă în specialitatea

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 anunță valoriﬁcarea prin licitație
publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și
ale Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active
aparținând Bădescu Florica Nicoleta - Priboieni, după cum
urmează: Denumire, Valoare (lei, fără TVA); Teren intravilan, în
suprafață de 680 mp, situat în comuna Priboieni, sat Valea Neni,
carte funciară 80287, nr. cadastral 22, 6 990 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate), în
contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria
Topoloveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente, speciﬁcate la art. 250, alin. (7), din Legea nr.
207/2015, privind Codul de procedura ﬁscală republicat, până în
ziua de 09.05.2016, inclusiv. Licitația va avea loc în data de
10.05.2016, ora 11:00:00, la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea
București, nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor, să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș, tel. 0248 666 900. Data aﬁșării 20.04.2016.

studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate;
2. Inspector, grad profesional principal- Compartiment Economie
Socială. Condiţii specifice de participare la concursurile pentru ocuparea
funcţiilor 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 domeniul economic; - Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; - Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Arad.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Munc BUZĂU,
cu sediul în Buzău, Str.Ion Baiesu, bl
3A scoate la concurs, în data de
23.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post
vacant: 1. Inspector, grad profesional
superior– Serviciul Analiza Pieţei
Muncii şi economie Socială. Condiţii
specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante: Pregătire
de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: 9
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ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Buzău.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Caraş
Severin, cu sediul în Reşiţa, Str.T
Lalescu, nr.17 scoate la concurs, în
data de 23.05.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: 1. Inspector, grad profesional principal– Agenţia Locală
Reşiţa. Condiţii specifice de participare la concursurile pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie
vacante: - Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; - Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; - Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Caraş Severin.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa, cu sediul în Dâmboviţa, Str.
Tudor Vladimirescu, nr.1A scoate la
concurs, în data de 23.05.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: 1. Consilier juridic, grad profesional
superior– Compartiment Juridic,

ANAF — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
— A.J.F.P. Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță organizarea licitației
privind vânzarea Autoturismului Land Rover, an fabricație 2004,
culoare negru, serie șasiu SAALMAMC44A168819, nr.
înmatriculare PH-87-WYW, proprietatea debitorului S.C. Sinera
Expert Management S.R.L. Licitația se va desfășura la sediul
organului ﬁscal din Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud.
Prahova în ziua de 29.04.2016, ora 11.00. Prețul de pornire al
licitației este de 35.618 lei, exclusiv T.V.A. Anunțul nr.
13.658/18.04.2016 poate ﬁ consultat la sediul organului ﬁscal,
la primărie și pe site- ul ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condiții de participare și acte necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.320155,
persoană de contact: Exari Valentin.

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 anunță valoriﬁcarea prin licitație
publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului ﬁscal și
ale Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active,
aparținând CCI Construct Project 2009 SRL – Leordeni, după cum
urmează: Denumire, Valoare (lei, fără TVA); Teren extravilan, în
suprafață de 7.000 mp, situat în comuna Leordeni, tarlaua 20,
parcela 1362, jud. Argeș, SC 455/20.04.2010, 22 930 lei; Teren
extravilan, în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Leordeni,
tarlaua 16, parcela 1305, jud. Argeș, SC 680/29.06.2010, 8 660
lei; Teren extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna
Leordeni, tarlaua 16, parcela 1305, jud. Argeș, CF 80476, 8 660
lei; Teren extravilan, în suprafață de 2300 mp, situat în comuna
Leordeni, tarlaua 17, parcela 1316, jud. Argeș, CF 80474, 7 250
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate), în contul RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente, speciﬁcate la art. 250,
alin. (7), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura
ﬁscală republicat, până în ziua de 10.05.2016, inclusiv. Licitația va
avea loc în data de 11.05.2016, ora 11.00, la Sediul SFO
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni, tel. 0248.666.900. Data aﬁșării: 20.04.2016.
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Relaţii cu Publicul. Condiţii specifice
de participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor 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 domeniul juridic; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Dâmboviţa.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi, cu
sediul în Galaţi, Str.Domnească,
nr.191 scoate la concurs, în data de
23.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post
vacant: 1. Inspector, grad profesional
debutant- Agenţia Locală Târgu
Bujor. Condiţii specifice de participare la concursurile pentru ocuparea
funcţiilor 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; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; - Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Galaţi.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare, Str I.
Ghica, nr.36, scoate la concurs, în
data de 23.05.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: 1. Inspector, grad profesional principal- Compartiment
Execuţie Bugetară, Financiar, Conta-
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bilitate şi Administrare Fond de
Garantare. Condiţii specifice de
participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante: - Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani; - Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; - Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Satu Mare.

data de 13.05.2016, ora 8,30, sala 1,
în calitate de pârâtă, pentru interogatoriu, în contradictoriu cu reclamantul Iova Ionuţ Cristian, în
Dosarul nr. 13039/280/2015, având ca
obiect Divorţ.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Str Morilor, nr.51A,
scoate la concurs, în data de
23.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post
vacant: 1. Consilier, grad profesional
superior- Agenţia Locală Sibiu.
Condiţii specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; - Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
- Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; - Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Sibiu.

l Numita Cojocariu (fostă Julan)
Lăcrămioara cu domiciliu cunoscut în
Italia, Via Vittorio Emanuele nr.4,
Giardinello, Palermo, identificată cu
paşaport nr. 12989258/30.05.2007 este
chemată în judecată de reclamanţii
Ciobanu Ctin şi Ciobanu Mariea în
dosarul nr. 1569/239/2015 a Judecătoriei Hârlău având ca obiect ieşire din
indiviziune cu termen la data de
13.05.2016, orele 9.00, complet C5
MF FF.

l Rotariu Silviu şi Rotariu Eva sunt
chemați la Judecătoria Braşov, în
dos. 10796/197/2015, în data de
11.05.2016, sala J1, ora 9.00, pentru
constatare nulitate act juridic.
l Numitul Bucur Marius Sebastian,
născut la 15.01.1978, este chemat la
Judecătoria Craiova la data de 10
mai 2016, ora 8.30, CMF2, în calitate
de pârât în dosarul nr.16404/215/2016
având ca obiect divorţ, exercitarea
autorităţii părinteşti, în contradictoriu cu Bucur Ionela Cornelia.

l Intimatul- pârât Ion Tudor este
chemat în data de 10 mai 2016, ora
9.00 la Curtea de Apel Bucureşti,
secţia a III-a civilă, camera E 107,
complet S3 –completul nr.7 apel, în
proces cu Dinu Ioana, având ca
obiect exequator.
l Numiţii Apostol Elena şi Apostol
Ion cu domiciliul în mun Bacău, Str.
Letea nr. 11, sc. C, ap. 19, jud. Bacău
sunteţi chemaţi la Judecătoria Slatina
în dosarul civ nr. 4778/311/2013
pentru data de 13 mai 2016.

CITAȚII

DIVERSE

l Se citează numita Iova Ionela
Emanuela, cu ultimul domiciliu în
comuna Davideşti, sat Conţeşti, jud.
Argeş, la Judecătoria Piteşti, pentru

l SC West Residemtial Park SRL,
anunta inceperea lucrarilor la Imobil
Locuinte Colective S+P+10 E in str.
Coralului nr. 4,Bragadiru.

l Anunţ public privind decizia de
încadrare SC Herodot Grup SRL, cu
sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. Pescarilor nr. 10, judeţul
Maramureş, titular al proiectului
“imobil de locuinţe colective, împrejmuire şi branşamente la utilităţi”,
propus a fi amplasat în municipiul
Baia Mare, str. Mărăşeşti, 25C,
judeţul Maramureş, anunţa publicul
interest asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către agenţia pentru
Protecţia Mediului: “nu se supune
evaluării impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai sus
menţionat. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Maramures, cu sediul în localitatea
Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, jud. Maramureş, în zilele de luni-joi între orele
8-16:30 şi vineri între orele 8-14,
precum şi la următoarea asdresa de
internet: http://apmmm.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicării prezentului
anunţ de presă.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al Uzina Crossfit SRL
desemnat prin hotararea civila din
data de 14.04.2016, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 1949/3/2016, notificã
deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Uzina Crossfit SRL, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 1, Strada Viişoarei,
Nr. 2, mansarda, camera 2, CUI
31239092, nr. de ordine in registrul
comertului J40/1947/2013. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Uzina
Crossfit SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
1949/3/2016, in urmatoarele conditii:
a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorulu 02.06.2016; b)
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
23.06.2016; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
07.07.2016; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
27.06.2016 ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
03.05.2016, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

l Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, anunta prin prezenta,
numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar a debitoarei Conban
SA cu sediul in Bucureşti, B-dul
Aerogarii, Nr. 9-11, Sectorul 1, CUI
3163282, J40/1087/1991, cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea
85/20006, conform incheierii de
sedinta din data de 15.04.2016
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII a Civila in dosar nr.
25871/3/2012*.
l SC Max Tracia SRL cu sediul in
str. Mihail Georgescu nr. 25, camera
6, sector 2, Bucuresti,titular al activitatii cod CAEN-5610-Restaurante
(Restaurant Tracia),ce se desfasoara
in Bd. Decebal nr. 17, bl. S16,sector 3,
Bucuresti, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru
activitatea declarata. Informatii
privind documentatia depusa pot fi
obtinute la sediul APM Bucuresti,
sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1
(Barajul Lacul Morii-in spatele
Benzinariei Lukoil),intre orele 08:0016:00 de luni pana vineri. Observatiile publicului, contestatiile,
sugestiile legate de activitate se
depun in scris, sub semnatura si cu
datele de identificare, la sediul APM
Bucuresti, pe toata durata derularii
procedurii de autorizare.
l Prin sentinta civila nr.2837 din
26.03.2008 pronuntata in dosarul
nr.12891/300/2007 instanta a hotarat.
Admite cererea formulate de reclamanta Marin Adriana cu domiciliul
in Bucuresti, str.Pancota nr.9, bl.11 B
Nord sc.2, parter, ap.28 impotriva
paratului Marin Gheorghe-Remus cu
acelasi domiciliu (citat si prin publicitate) si in contradictoriu cu Autoritatea Tutelara –Primaria sectorului 2
cu sediul in Chiristigiilor nr.11-13,
sector 2. Declara desfacuta din culpa
paratului casatoria incheiata la
18.11.1999 si inregistrata sub nr.2559
in Registrul Starii civile al Primariei
sector 2. Reclamanta revine la numele
de familie “Tudose”. Incredinteaza
spre crestere si educare pe minora
Marin Mihaela Camelia nascuta la
07.04.2000. Obliga paratul sa
plateasca reclamantei in favoarea
minorei pensie de 98 lei lunar de la
introducerea cererii 29.11.2007 pana
la 31.12.2007 si in continuare, suma
de 125 lei lunar de la 01.01.2008 pana
la majorat. Cu apel in termen de 30
de zile de la comunicare. Pronuntata
in sedinta publica, astazi, 26.03.2008.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În temeiul art.117 din
Legea nr.31/1990, republicată, Consiliul de Administraţie al SECOM S.A.,
cu sediul în Oraşul Popeşti- Leordeni,
str. Taberei nr.1, judeţul Ilfov,
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de
23.05.2016, ora 10, la sediul societăţii,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea raportului de gestiune al
Consiliului de administraţie pe anul
2015. 2. Prezentarea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2015. 3.
Aprobarea raportului de gestiune al
Consiliului de administraţie, a situaţiilor financiare anuale precum şi
descărcarea de gestiune a membrilor
Consiliului de administraţie. 4.
Mandatarea Consiliului de administraţie să înstrăineze/ vândă la preţul
de piaţă active ale societăţii care nu
mai sunt necesare desfăşurării activităţii acesteia. 5. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016; 6. Diverse. În
caz de neîntrunire a cvorumului,
Adunarea generală ordinară se
reconvoacă, în aceleaşi condiţii,
pentru data de 24.05.2016.
l Consiliul de Administraţie al S.C.
FIABIL S.A. înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr.
J40/1010/1991, RO 332506, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la sediul din Calea Dorobanţilor nr. 124 ap. 2, sector 1, Bucureşti
pentru data de 24.05.2016 ora 13, cu
următoarea ordine de zi: 1. Analiza şi
supunerea spre aprobare a situaţiilor
financiare anuale pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul de Administraţie şi Comisia de cenzori pe anul
2015; 2. Aprobarea plăţii unor dividende din profitul nerepartizat; 3.
Stabilirea renumeraţiei administratorilor şi cenzorilor; 4. Pronunţarea
asupra gestiunii Consiliului de
Administraţie şi a directorilor; 5.
Stabilirea bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a programului de activitate pentru exerciţiul financiar 2016;
6. Diverse. În cazul neîmplinirii
cvorumului, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se convoacă
pe data de 25.05.2016 la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc.

LICITAȚII
l Private Liquidation Group IPURL
numit lichidator în dosarul nr.
4294/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Bigamest SRL, J05/2554/2006, CUI:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 04,
luna mai, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dara M SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Giurgiu, str. Cărămidarii Vechi, nr. 18, jud. Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 16412059.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): Mașină de călcat Stirovap, 1.950 lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 450 lei, 0%;
Mașină de cusut Jack, 450 lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 450 lei, 0%; Mașină de cusut Jack, 450 lei,
0%; Mașină de cusut Jack, 450 lei, 0%; Mașina de cusut și surﬁlat, 1.425 lei, 0%; Mașină de cusut
nasturi, 1.875 lei, 0%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; 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; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.212830, interior 415, cu domnul Dan Buzea.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
19298472 scoate la vânzare prin licitație publică „50 aparate jocuri electronice de noroc”, preț de pornire de
21.560,00 lei + TVA. Licitația va avea
loc în data de 28.04.2016 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereușită licitația se va relua în data
de 05.05.2016, 12.05.2016, 19.05.2016
respectiv 26.05.2016 la aceeași oră și
adresă. Participanți vor trebui să
achiziționeze un caiet de sarcini în
valoare de 300 lei ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Cererea de
participare la licitație se depune la
sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 1 zi înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa dovada achitării
caietului de sarcini și dovada achitării unei garanții de 10% din prețul
de pornire al bunului. Informații
suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group IPURL
numit lichidator în dosarul nr.
8117/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Camelectro Instal SRL,
J05/199/2003, CUI: 15250013 scoate
la vânzare prin licitație publică
„Casă și teren aferent”, proprietate
situată în loc. Paleu, cart. Forvila,
nr.27, jud. Bihor, preț de pornire de
162.120,00 lei + TVA. Licitația va
avea loc în data de 27.04.2016 ora
11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11.
În caz de nereușită licitația se va
relua în data de 04.05.2016,
11.05.2016, 18.05.2016 respectiv
25.05.2016 la aceeași oră și adresă.
Participanți vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare de
500 lei ce va cuprinde și regulamentul
de vânzare. Cererea de participare la
licitație se depune la sediul lichidato-

rului judiciar fie personal fie prin fax
/ e-mail cu cel puțin 3 zile înainte de
data licitației publice. Cererii de
participare la licitație i se va anexa
dovada achitării caietului de sarcini
și dovada achitării unei garanții de
10% din prețul de pornire al bunului.
Informații suplimentare se pot obține
de la lichidator: Tel: 0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunului imobil
situat in com. Bucov, sat Bucov, str.
Sos. DN1B, F.N, T 56, P2249/7; 8; 9;
10; 11, jud. Prahova, compus din
teren intravilan, in suprafata masurata de 27.630 mp, din acte 27.863,
compus din teren, hala industriala
C1, cladire paza, platforma decantor,
imobilul dispune de bransamente la
toate retelele tehnico-edilitare existente in zona (apa, gaze, energie
electrica, fosa septica) la pretul de
1.786.240 lei. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 20% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitatia are loc in baza Adunarilor
Creditorilor din: 04.08.2015,
30.09.2015, 10.11.2015, 14.01.2016 si
30.03.2016. Licitaţia va avea loc pe
data de 26.04.2016 orele 13.00 în
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunului imobil
situat in loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T
35, Parcela Cc 277/2 jud. Prahova,
compus din teren intravilan, in
suprafata masurata de 1622 mp,
compus din teren si baraca la pretul
de 58.720 lei. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 20% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitatia are loc in baza Adunarilor
Creditorilor din: 04.08.2015,

30.09.2015, 10.11.2015, 14.01.2016 si
30.03.2016. Licitaţia va avea loc pe
data de 26.04.2016 orele 13.00 în
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii debitoare. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 20% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatia are loc
in baza Adunarilor Creditorilor din:
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015,
14.01.2016 si 30.03.2016. Licitaţia va
avea loc pe data de 26.04.2016 orele
13.00 în Ploiești, str. Ion Maiorescu
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Altenergy Solutions SRL, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie a urmatoarelor bunuri mobile
aflate in patrimoniul debitoarei si
anume: autoutilitara N1 Dacia
Logan PH-12-MUW – vechime 7 ani,
la pretul de 6.320 lei (fara TVA),
autoutilitara Peugeout PH-13-WNEvechime 7 ani, la pretul de 5.680 lei
(fara TVA), piese de schimb: accenditoare, adaptor, aerisitor automat
soalare, agent frigorific, air pressure
switch, anod magneziu, ans ghidaj
tije, ansamblu ghidaj tije WB, antigel
superconcentrat termo protect 20Kg,
clema fixare tub PPR20, colier metal
S+D ½, etc., obiecte de inventar:
birou, scaun mobil, dulap mare acte,
aparat de sudura, set chei combinate,
etc. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 25% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare aprobate de
Adunarea Creditorilor in 29.10.2015.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 26.04.2016, 05.05.2015,
10.05.2016, 12.05.2016, 17.05.2016,
19.05.2016, 24.05.2016, 26.05.2015,
30.05.2016 si 31.05.2016 orele 13.00,

la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la telefon 0744.370.236 si
0344-104.525.
l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data
de 19.05.2016, ora 10.00, la sediul
Comunei Ileanda în vederea concesionării suprafeţei de teren situat în
intravilanul localităţii Ileanda, com.
Ileanda, în suprafaţă de 303mp,
Carte funciară nr.50677, în vederea
realizării accesului prin spate la
clădirea din strada Gării nr.14, pe o
perioadă de 49 de ani. Atribuirea
concesiunii se va face prin licitaţie
publică cu ofertă în plic sigilat, unul
interior și unul exterior. Documentaţia de atribuire care include și
caietul de sarcini se poate procura de
la compartimentul Achiziţii Publice
din cadrul instituţiei. Ofertele de licitaţie se depun la secretariatul
Comunei Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, până în data de
18.05.2016, ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul
Comunei Ileanda între orele 8.0016.00 la telefon: 0260.648.607.
l Comuna Ileanda, str.1 Decembrie
1918, nr.43, telefon/fax: 0260.648.607,
organizează licitaţie deschisă în data
de 19.05.2016, ora 13.00, la sediul
Comunei Ileanda în vederea închirierii suprafeţei de teren situat în
intravilanul localităţii Ileanda, com.
Ileanda, în suprafaţă de 138,51mp
-încăperi și a terenului aferent
Centrului Fito-sanitar în suprafaţă
de 224mp în vederea depozitării unor
materiale de construcţie și locuinţă
provizorie. Atribuirea închirierii se va
face prin licitaţie publică cu ofertă în
plic sigilat. Ofertele de licitaţie se
depun la secretariatul Comunei
Ileanda, str.1 Decembrie 1918, nr.43,
până în data de 18.05.2016, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine
zilnic la sediul Comunei Ileanda între
orele 8.00-16.00 la telefon:
0260.648.607.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.3,
jud.Olt, organizează, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local al mun.Slatina
n r. 9 5 / 3 0 . 0 3 . 2 0 1 6 , l a d a t a d e
11.05.2016, ora 10.00, licitaţie publică
pentru închirierea spaţiului destinat
comerţ alimentaţie publică din
incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor
din lemn în suprafaţă construită la
sol de 27,35m2, iar suprafaţa utilă de
23,65m2. Procurarea documentaţiei
pentru participarea la licitaţie se face
de la Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.3,
jud.Olt, persoană de contact: Popescu
E l e n a Ta t i a n a , t e l e f o n / f a x :
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de
10.04.2016, ora 16.30.
l Municipiul Baia Mare organizează
licitație publică cu strigare în data de
11.05.2016, ora 12.00, pentru concesionarea -închirierea următoarelor
imobile: 1.Teren pentru construirea
unei spălătorii auto și vulcanizare,
str.Victoriei f.n. 2.Teren în vederea
amenajării unui acces auto, str.Topazului nr.2B. Licitaţia se va desfășura
în conformitate cu prevederile
H . C . L . n r. 1 3 1 / 2 0 1 6 ș i H C L
nr.132/2016 la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare -str.Gh.Șincai,
nr.37. Ridicarea documentaţiei se va
face de la Direcţia Relații Publice,
Biroul Relaţii cu Publicul, str.Gh.
Șincai, nr.37, începând cu data de
19.04.2016. Costul Caietului de
Sarcini este de 150Lei și se achită la
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Casieriile Primăriei Municipiului
Baia Mare. Termenul limită de depunere a dosarelor cu ofertele va fi cel
mai târziu în data de 10.05.2016, ora
12.00. Informaţii suplimentare
privind modul de desfășurare a
procedurilor de licitație se pot obține
la numărul 0372.624.177, persoană
de contact: d-na Codruța Lazar,
e-mail: codruta.lazar@baiamare.ro.
l Anunţ de participare la licitaţie
publică deschisă pentru Delegarea
Gestiunii Servicilor Comtinitare de
Utilităţi Publice - Comuna Izvoru,
Judetul Argeș. Primăria comunei
Izvoru, judeţul Argeș, anunţă orgarizarea licitaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare
cu apă al comunei Izvoru. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de
la sediul primăriei Izvoru din strada
Principală, nr. 138, tel. 0248.695.020,
fax 0248.695.120, e-mail primaria_
izvoru@yahoo.com. Ofertele se depun
la Registratura primăriei până la data
de 23 mai 2016, ora 10.00. Pentru
participare la licitaţie se depune o
garanţie în sumă de 250 de lei. Durata
de valabilitate a ofertelor este de 60 de
zile de la depunere.
l Debitorul SC Altinis Const SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil
constituit din teren intravilan în
suprafață de 423 mp și clădire edificată pe acesta în suprafață de 17 mp
situat în Com. Ciorani, Sat Cioranii
de Jos, T24, P Cc 725, Jud. Prahova,
nr. cadastral 21562 înscris în CF
21562 a Com. Ciorani. Prețul de
pornire al licitației este de 5.871,13
Euro exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând SC
Altinis Const SRL în valoare de
35.202,35 Lei exclusiv TVA. Prețul
Caietului de sarcini pentru imobil
aflat în patrimoniul debitoarei SC
Altinis Const SRL este de 500,00 Lei

publicitate
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni
167005/18.04.2016. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art.
250, alin. (1) Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor
sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 04 mai 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se
va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Onea Lucia, cu domiciliul în localitatea Comarnic, judetul
Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 15.584 mp, tarla 35, parcelele F1448/1, F 1452, Carte funciară nr. 3956, UAT Boldești Scăeni,
nr. cadastral 10917. Prețul de pornire a licitație este de 205.705 lei (exclusiv TVA); - Teren extravilan în suprafață de 1.445 mp, tarla 36,
parcelele F1456, P 1455/5, Carte funciară nr. 3962, UAT Boldești Scăeni, nr. cadastral 10918. Prețul de pornire a licitației este de 18.795
(exclusiv TVA). 2. În ziua de 05 mai 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde prin
licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Tache Constantin – Lucian și Tache Cornelia Cleopatra, cu domiciliul în
localitatea Ploiești, județul Prahova: Denumirea bunului imobil, Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Clădire C 1 – Cramă, compusă din
5 încăperi, cu suprafață de 515,52 mp, 211607 lei; - Clădire C 2 – Distilare, compusă din 3 încăperi, cu suprafață de 139,80 mp, 89245 lei; Clădire C 3 – Cramă, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 475,70 mp, 117328 lei; - Clădire C 4 - Magazie din lemn, cu suprafață de
68,20 mp, 23107 lei; - Clădire C 5 – Hală viniﬁcație, cu suprafață de 146,64 mp, 36168 lei; - Clădire C 6 – Magazie, compusă din 5 încăperi,
cu suprafață de 155,20 mp, 55842 lei; - Clădire C 7 – Cântar, cu suprafață de 29,45 mp, 13140 lei; - Clădire C 8 – Bazin, cu suprafață de
56,49 mp, 22293 lei; - Clădire C 9 – WC, compusă din 2 încăperi, cu suprafață de 4,12 mp, 558 lei; - Clădire C10 - Vase din beton, cu
suprafață de 76,25 mp, 12573 lei; - Clădire C11 - Vase din beton, cu suprafață de 76,25 mp, 12573 lei; - Clădire C12 - Vase din beton, cu
suprafață de 26,40 mp, 4353 lei; - Clădire C13 - Vase din beton, cu suprafață de 26,40 mp, 4353 lei; - Clădire C14 – Birouri, compusă din 2
încăperi, cu suprafață de 129,53 mp, 57005 lei; - Clădire C15 - Vase din beton, cu suprafață de 14,52 mp, 539 lei; - Teren T1 – cu suprafață
de 7.777,77 mp, 518139 lei. 3. În ziua de 06 mai 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se va
vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Andrei Tatiana, cu domiciliul în comuna Lipănești, județul Prahova: 2500 mp situat în extravilanul comunei Lipănești, sat Șipotu, județul Prahova, tarlaua 28, parcela 320/4, între vecinii: drum pe două laturi,
Parcela A320/5 și sondă, deținut în baza contractului de donație nr. 2322 din 23.04.1997, emis de Biroul Notarial Equitas. Prețul de pornire
a licitației este de 12.162 lei. 4. În ziua de 10 mai 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se va
vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Dumitru Ion, cu domiciliul în localitatea Bărcănești, județul
Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 2000 mp, situat în comuna Bărcănești, sat Tătărani, Tarlaua 2, parcela 4/71/1, preț pornire
licitație 3.500 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 17 mai 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor
vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Atol Prod Construct SRL, CUI 31494737, cu sediul social în com.
Păulești, sat Păuleștii Noi, nr. 8, jud. Prahova: - Autoutilitară marca Mercedes Benz, tipul 639.D/VITTO 111 CDI, nr. identiﬁcare
WDF63960313059945, nr. înmatriculare PH-02-ATL, culoare – alb, an fabricație 2004, cilindree 2148 cmc, combustibil motorină, preț de
pornire a licitației 16417 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 18 mai 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera
3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Luges Ferm SRL, CUI 18709839, cu sediul social în
com. Lipănești, sat Zamﬁra, nr. 49, jud. Prahova: - Autoturism marca Renault Kangoo KC E8, culoare – gri, nr. identiﬁcare
VF1KCE8CF36818598, nr. înmatriculare PH-12-KNX, an fabricație 2006, cilindree 1461 cmc, combustibil motorină, preț de pornire a
licitației 8150 lei, exclusiv TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru bunurile descrise mai sus, în contul
RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe,
denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certiﬁcatul constatator
eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane
ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate sub incidența art. 21 din Legea nr.
26/1990, (R); pentru persoanele juridice strãine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române - copie
de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali cã nu au obligații ﬁscale restante față de acestea: certiﬁcatul de atestare ﬁscală/
adeverință și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din
localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la
licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la
Serviciul Fiscal Orașenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele
prevăzute la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie
să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație,
documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, în conformitate
cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0244.512879. Data aﬁșării: 20.04.2016.

exclusiv TVA. -Prețul de pornire al
licitațiilor pentru imobil, reprezintă
100% din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare; -Prețul de pornire al licitațiilor pentru mijloace fixe și obiecte
de inventar, reprezintă 50% din
valoarea de piață exclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr. RO95UGBI0000802004024RON deschis la
Garanti Bank SA Ag. Ploiești până la
orele 14 am din preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de
sarcini și Regulamentului de participare la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru imobil,
mijloace fixe și obiecte de inventar
prima ședință de licitație a fost fixată
în data de 28.04.2016, ora 15.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de, 05.05.2016,
12.05.2016, 19.05.2016, 26.05.2016
ora 15.00. Toate ședințele de licitații
se vor desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
l Primăria comunei Victoria, județul
Iași, organizează în data de 11.05.2016,
orele 10,00, la sediul din satul Victoria,
comuna Victoria, județul Iași, licitație
publică deschisă cu strigare, pentru
concesionarea pe o perioadă de 25 ani,
a unor terenuri situate în intravilanul
satului Victoria, intravilanul satului
Sculeniși intravilanul satului Frăsuleni, aparținând domeniului privat al
Comunei Victoria, indentificate în a)
Satul Victoria. Nr. crt. / Denumire lot /
Identificare cadastrală / Număr cadastral atribuit / Suprafaţa lot - mp - /
Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/4 / 60828 / 1.075,0; / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/7 / 60830 /
923,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/10 / 60833 / 790,0; / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/16 / 60839 /
1.008,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/18 / 60841 / 782,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/24 /
60847 / 940,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/26 / 60849 /
940,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/28 / 60851 / 940,0; / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/30 / 60853 /
945,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/34 / 60857 / 1.678,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/36 /
60859 / 1.787,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/37 / 60860 /
2.078,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/40 / 60863 / 653,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/44 /
60867 / 1.170,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/48 / 60871 /

1.293,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/54 / 60877 / 1.641,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/55 /
60878 / 1.235,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/58 / 60881 /
925,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/65 / 60887 / 934,0; / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/70 / 60893 /
896,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/74 / 60897 / 816,0; / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/75 / 60898 /
933,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/76 / 60899 / 1.396,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/80 /
60903 / 1.373,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/82 / 60905 /
910,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/86 / 60909 / 1.170,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/87 /
60910 / 968,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/96 / 60919 /
880,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/97 / 60920 / 887,0; / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/98 / 60921 /
1.090,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/100 / 60923 / 1.140,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/113 /
60936 / 1.000,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/114 / 60937 /
1.000,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/116 / 60939 / 1.000,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/117 /
60940 / 1.000,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/118 / 60941 /
1.000,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/129 / 60952 / 764,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/130 /
60953 / 893,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/131 / 60954 /
775,0; / Teren intravilan Victoria / T 66,
P 749/133 / 60956 / 1.089,0; / Teren

intravilan Victoria / T 66, P 749/135 /
60958 / 1.090,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/141 / 60964 /
1.090,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/145 / 60968 / 1.100,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/147 /
60970 / 1.100,0; / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/149 / 60972 /
1.049,0; / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/151 / 60974 / 1.050,0; / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/153 /
60976 / 1.050,0; / Teren intravilan
Victoria / T66, P 749/155 / 60978 /

1.050,0; / Teren intravilan Victoria /
T66, P 749/157 / 60980 / 1.050,0; /
Teren intravilan Victoria / T66, P
749/159 / 60982 / 1.050,0; / Teren intravilan Victoria / T66, P 749/161 / 60984
/ 1.050,0; / Teren intravilan Victoria /
T66, P 749/169 / 60992 / 1129,0; / Teren
intravilan Victoria / T66, P 749/171 /
60994 / 821,0 a) Satul Sculeni. Nr. crt. /
Denumire lot / Identificare cadastrală /
Număr cadastral / Suprafaţa lot - mp
- / Teren pășune Sculeni / T 62, P
337/10 / 62669 / 1.000,0; / Teren pășune
Sculeni / T 62, P 337/11 / 62681 /
1.000,0; / Teren pășune Sculeni / T 62,
P 337/18 / 62683 / 248,0; / Teren
pășune Sculeni / T 62, P 337/19 / 62687
/ 1.000,0; / Teren pășune Sculeni / T 62,
P 337/21 / 62686 / 1.000,0; / Teren
pășune Sculeni / T 62, P 337/25 / 62688
/ 1.000,0; / Teren pășune Sculeni / T 62,
P 337/26 / 62693 / 1.000,0; / Teren
pășune Sculeni / T 62, P 337/27 / 62694
/ 1.000,0; / Teren pășune Sculeni / T 62,
P 337/29 / 62691 / 1.000,0; / Teren
pășune Sculeni / T 62, P 337/30 / 62695
/ 1.000,0; / Teren pășune Sculeni / T 62,
P 337/31 / 62696 / 733,0; / Teren
pășune Sculeni / T 62, P 337/33 / 62698
/ 598,0; / Teren pășune Sculeni / T 62, P
337/35 / 62699 / 944,0; / Teren pășune
Sculeni / T 62, P 337/36 / 62704 / 953,0;
/ Teren pășune Sculeni / T 62, P 337/38
/ 62707 / 944,0; / Teren pășune Sculeni
/ T 62, P 337/40 / 62702 / 857,0; / Teren
pășune Sculeni / T 62, P 337/41 / 62703
/ 879,0. b) Satul Frăsuleni. Nr. crt. /
Denumire lot / Identificare cadastrală /
Număr cadastral / Suprafaţa lot - mp
- / Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/1
/ 61337 / 1.000,0; / Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/2 / 61338 / 1.000,0; /
Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/3 /
61339 / 1.000,0; / Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/4 / 61340 / 1.000,0; /
Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/8 /
61344 / 1.000,0; / Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/9 / 61345 / 1.000,0; /
Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/10 /
61346 / 1.000,0; / Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/11 / 61347 / 1.000,0; /
Teren pășune Frăsuleni / T 8, P 80/17 /
61353 / 729,0; / Teren pășune Frăsuleni
/ T 8, P 80/19 / 61355 / 729,0; / Teren
pășune Frăsuleni / T 8, P 80/20 / 61356
/ 808,0; / Teren pășune Frăsuleni / T 8,
P 80/23 / 61359 / 804,0. Preţul de
pornire a licitaţiei va fi de 0,447 lei/mp/
an pentru terenurile situate în intravilanul satului Victoria, de 0,500 lei/mp/
an pentru terenul situat în intravilanul
satului Sculeni și de 0,518 lei/mp/an
pentru terenurile situate intravilanul
satului Frăsuleni. Prin excepţie, terenurile destinate construirii, se vor
concesiona fără licitaţie publică, cu
plata taxei de redevenţă, în următoarea situaţie: pentru realizarea de
locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Redevenţa
stabilită, pentru realizarea de locuinţe
pentru tineri până la împlinirea vârstei
de 35 de ani, va fi de 0,457 lei/mp/an
pentru terenurile situate în intravilanul
satului Victoria, de 0,510 lei/mp/an
pentru terenul situat în intravilanul

satului Sculeni și de 0,528 lei/mp/an
pentru terenurile situate în intravilanul
satului Frăsuleni. Ofertele trebuie
depuse până cel târziu 10.05.2016,
orele 14:00 la sediul Primăriei comunei
Victoria – Compartimentul Juridic,
Contencios, Achiziții, iar data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
6.05.2016, orele 16:00. Relatii privind
licitația, amplasamentul, caietul de
sarcini și certificatul de urbanism se
poate obține de la sediul Primăriei
Victoria, satul Victoria, comuna
Victoria, cod 707580, telefon/fax
0232/295120, e-mail: primariavictoria@yahoo.com, începand cu data
20.04.2016.

PIERDERI
l Pierdut atestate taxi cp tx 119820
val 04:04:2015_03:04:2020 instructor
auto 35804 val 04:12:2012_03:12:2017
nume Sturza C_tin declar nule.
l Pierdut atestat transport eliberat
de ARR pe numele Ciupitu Florin
Marian se declara nul.
l Pierdut cartelă metrou pentru
persoane cu handicap, 62 călătorii, pe
numele Ioniță Cristian.
l Pierdut Certificat Profesional
pentru Transport rutier in regim de
taxi, seria CPTx nr.0104377, emis pe
numele Ionescu Laurentiu. Il declar
nul.
l Pierdut Adeverinta plata integrala
apartament, pe numele Marin
Alexandra. O declar nula.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala apartament, Str.Baba Novac
nr.3, Bl.S2, sc.1, et.7, ap.36, Bucuresti, pe numele Icob Ioan si Icob
Tamara. Declar nula.
l Pierdut certificat pregătire profesională a conducatorului auto nr.
0142524000, valabil în perioada:
04.09.2012– 03.08.2017, eliberat de
A.R.R. Maramureș pe numele: Baic
Emil- Octavian. Se declară nul.
l Declar pierdute acte de concesiune
nr. 7171 din 14.02.2008 și nr. 7172 din
14.02.2008 emise de Parohia Vintilă
Vodă Popești- Leordeni pe numele
Stancu Ioan.
l S.C. Klaus CAR 2006 S.R.L.,
având C.U.I. 22466746 și
J40/17956/2007, declar pierdute și
nule toate ștampilele rotunde ale
societăţii începând cu data de
16.04.2016.

DECESE
Cutremuraţi de vestea morţii profesorului Constantin Cătălin Bîsnaru,
colegii de la Şcoala Gimnazială
Nr.131 sunt alături de familia îndurerată. Sincere condoleanţe!

