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OFERTE SERVICIU

Auchan Cotroceni recruteaza 
Receptioner. 0374124100 (280).

l Firma  catering angajeaza: 
soferi distribuitori, ajutor bucatar, 
femeie de servici, vanzatoare; 
0743334488. 0723304807

l Calcatoreasa calandru cu 
experienta pentru Spalatorie in 
Bucuresti, zona sector 4. Pachet 
salarial atractiv; detalii suplimen-
tare la telefon 0744474616 sau 
0723033915

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de director 
general adjunct din cadrul Auto-
rității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrin-
dină și de Creștere a Precipitați-
ilor. Concursul se organizează la 
sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 
21 noiembrie 2016 la 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 prevă-
zute la art. 143 din H.G. nr. 
611/2008, modificată și comple-
tată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează 
la sediul și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a Func-
ţionarilor Publici și la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Primăria Oraș Bechet, cu 
sediul în localitatea Bechet, str. 
A.I. Cuza, nr.100, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de șofer, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 

va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.11.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
14.11.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime: 1 an; -permis de 
conducere categoria B, C, D, E. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Orașului Bechet, 
județul Dolj. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Orașului 
Bechet, persoană de contact: 
Rădoi Gigi Alin, telefon: 
0251.336.826, fax: 0251.337.197.       

l Direcţia Regională de Statis-
tică a Municipiului București 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: -1  
post Inspector  grad profesional 
Superior  la  Serviciul Statistica 
Construcţiilor și Investiţiilor-  
Condiţii de participare: studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minim 9 ani; -1 
post Inspector grad profesional 
Debutant la Serviciul Anchete în 
Gospodării- Condiţii de partici-
pare: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; nu este 
necesară vechime în specialitatea 
studiilor. Desfășurarea concur-
sului va avea loc la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului București, în data 
de 21.11.2016 ora 10,00  proba 
scrisă, respectiv 24.11.2016 ora 
12.00 proba interviu. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului București, Dosarul 
de înscriere la examen trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute  în  H.G. 
Nr.611/2008. Condiţiile de partici-

pare la concurs și bibliografia se 
afisează la sediul și pe site-ul 
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului 
București și la numărul de telefon 
0213.13.20.81.

l Direcţia Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranţa Alimentelor 
Ialomiţa organizează concurs, în 
data de 11 noiembrie 2016, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, pe 
perioadă determinată, din cadrul 
DSVSA Ialomiţa: 1.Posturi 
vacante în baza Ordinului Preșe-
dintelui ANSVSA nr.64/2007: 
-Medic veterinar, grad II -1 post; 
-Medic veterinar debutant -1 
post; 2.Posturi vacante în baza 
OG nr.42/2004, cu modificările și 
completările ulterioare: -Inginer 
debutant -1 post. Condiţii de 
participare la concurs: a)Condiţii 
generale: prevăzute la art.3 din 
Hotărârea 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare; b)
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și 
a ocupării funcţiei contractuale 
de medic veterinar, grad II, sunt 
următoarele: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul medicină vete-
rinară; - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 4 ani; c)Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale de 
medic veterinar debutant sunt 
următoarele: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul medicină vete-
rinară; -vechime: nu este 
necesară; d)Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei 
contractuale de inginer debutant 
sunt următoarele: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-

oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul chimie; 
-vechime: nu este necesară. 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-data-limită pentru depunerea 
dosarelor: în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
MO; -11 noiembrie 2016, ora 
10.00: proba scrisă; -14 noiembrie 
2016, ora 10.00: interviul. 
Dosarul de concurs va conţine 
documentele specificate la art.6 
din Hotărârea 286/2011: Detalii 
privind bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială. Dosarele se depun la 
sediul Direcţiei Sanitare Veteri-
nare și pentru Siguranţa Alimen-
telor, din str.Lacului, nr.12, 
Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  n r .
tel.0243.232.069, int.217. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Constanţa ,  cu  sed iu l  în 
Constanţa, Strada Lacului Nr.14, 
scoate la concurs, în data de 
21.11.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei urmă-
torul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior–Punct de 
Lucru Năvodari, Agenţia Locală 
Constanţa. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specia-
l itatea studii lor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet– 
nivel mediu; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Constanţa.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria, Vedea, Judeţul Argeș, orga-

nizează în conformitate cu HGR 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea a unui post 
vacant de  muncitor II șofer  pe 
perioadă nedeterminată. 1. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria, Vedea- Pavilionul II 
astfel: 10.11.2016, proba scrisă, 
(ora 10.00), 16.11.2016, interviu 
(ora 10.00). 2.Dosarele de înscriere 
la concurs se vor depune la biroul 
RUNOS al Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria Vedea în perioada 
20.10.2016-02.11.2016, ora 14,00. 
3.Condiţii specifice de participare 
la concurs: Studii: generale/medii, 
Permis de conducere pentru auto-
vehicul cu capacitatea până la 2t 
inclusiv și autovehicul de transport 
de persoane cu până la 8 locuri 
inclusiv, nu este necesară vechime. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0248.248.109, biroul RUNOS, prin 
d-na Dumitru Simona.

l Având în vedere prevederile 
art. 26 alin. (7) din Legea nr. 
284/2010 și ale art. 7 din H.G. nr. 
286/2011 Centrul Cultural Jude-
țean Arad organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant, în regim contractual, 
pe durată nedeterminată: -un 
post de execuție de referent de 
specialitate GP I, studii superi-
oare, la Compartimentul Finan-
ciar-contabilitate. Condiţiile 
specifice de ocupare a postului de 
execuție de referent de speciali-
tate GP I  la Compartimentul 
Financiar-contabilitate sunt:  - 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul știinţelor economice; - 
vechime în specialitatea studiilor 
absolvite: minim 5 ani; - cunoaș-
terea unei limbi de circulație 
internațională (minim nivel 
mediu); -cunoștințe medii 
operare calculator. Concursul se 
organizează la sediul Centrului 
Cultural Judeţean Arad, în data 
de 14.11.2016, ora 10:00 proba 
scrisă, iar în data de 18.11.2016, 
ora 10:00, proba de interviu. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune până în data de 
03.11..2016 ora 14:00, la Centrul 

Cultural Județean Arad, camera 
01.  Persoană de contact –  
C o r n e l i a  J u l e a n ,  t e l . 
0357/405386.

l Primăria comunei Slivilești 
organizează concurs de recrutare 
după cum urmează: în  data de 
21.11. 2016,ora 10.00, proba 
scrisă și 24.11.2016,ora 10.00 
interviu, la sediul instituţiei, sat 
Slivilești, comuna Slivilești, jud. 
Gorj în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
inspector, gradul profesional  
debutant. Condiții: cele prevă-
zute în art. 54 din legea 188/1991-
privind statutul funcționarilor 
publici republicată în anul 2007; 
-cerinţe specifice ocupării func-
ţiei publice - studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalen-
tă,în domeniul  economic,tehnic, 
juridic sau administrativ. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile  
de la data publicării  în Moni-
torul Oficial, partea a III-a,la 
secretarul comisiei de concurs, la 
sediul instituţiei, sat Slivilești, 
com Slivilești, jud. Gorj, între 
orele:08.00-16.00 (zile lucră-
toare). Informații cu actele ce 
trebuie depuse la dosar și biblio-
grafia se pot obține de la sediul 
Primăriei Slivilești,com. Slivilești, 
jud. Gorj și tel: 0752205505  

CUMPĂRĂRI 3 CAMERE  
l Persoană fizică-cumpăr apar-
tament 3 camere/decomandat în 
București, bloc construit după 
1980-etaj intermediar. Zone 13 
Septembrie, Dristor, Tineretului, 
Șoseaua Iancului, Primăverii, 
Herăstrău, Floreasca, Aviației. 
Plata imediată/fără împrumut 
bancar. 0744.656.760.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea reamintește 
românilor de pretu-
tindeni și hotarele 
strămoșilor!  
Tel. 0761.674.276, 
0733.940.772

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Nr. 30986 din 12.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu 
de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, se face cunoscut că în ziua de 03, luna noiembrie, orele 12, anul 2016, în localitatea Titu, str. 
Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
Road Runner Curier SRL, cu domiciliul fiscal în București, str. George Mihail Zamfirescu, nr. 46, bloc 
22A, scara 1, etaj 4, sector 6, cod de identificare fiscala 18404044: a) Teren arabil extravilan, în 
suprafață de 15705 mp, situat în localitatea Corbii Mari, sat Grozăvești, județ Dâmbovița: 10000 mp 
situat în tarlaua 139, parcela 1357/2 cu vecinii: N - DE1360, E - moștenitorii Papion Dumitru, S - IAS 
Titu, V - Raceanu Paraschiv; 5705 mp situat în tarlaua 83, parcela 1148/79, cu vecinii: N - DE1087, E - 
moștenitorii Iordache D. Gheorghe, S - DE 1108, V - moștenitorii Bălescu Tita; preț de pornire al 
licitației 49935 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; Administrația 
Finanțelor Publice S6 – București, PV Sechestru 2479461/22.11.2010. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 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 numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 20.10.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 76/Lungulețu. Nr. 30956/12.10.2016. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua de 03, luna 
noiembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică, 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ton Cereals Silos SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Lungulețu, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 21509245: 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, (lei); Autoturism M1 Marca Skoda 
Octavia, nr. înmatriculare DB-87-ANT, nr. identificare TMBDX41U888831930, nr. omologare 
AASK131411W667E4, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1595 cmc, culoare negru, 20.140  
lei; Autoturism marca Super Nova, nr. omologare ABDA1U1111T099X5, nr. identificare 
UU1R5231533319586, an fabricație 2002, culoare albastru catifea, nr. înmatriculare DB-08-EJD, 
capacitate cilindrică 1390cmc, 2.031 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în  
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru infor-  
mații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data  
afișării: 20.10.2016.
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CITAȚII  
l Bonda Vasile (Vazul) sen, 
Bonda Vasile (Vazul) jr, Bonda 
Simion, Bonda Viktor, Farcaş 
Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, 
Bonda Petru sunt citaţi pe data 
de 05.12.2016 la Judecătoria 
Turda în dos. nr. 1401/328/2014 
în calitate de pârâţi.

l Pop Daniela Cristina cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Turda, str. M. Viteazu, nr. 24, jud.
Cluj, este citată pe data de 
21.11.2016 la Judecătoria Turda 
în dos. nr. 648/328/2016 în cali-
tate de pârâtă.

l Se citează pârâtul Mistreanu-
Crețu Remus-Petrică, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Iaşi, str. 
Buridava, nr. 12, bl. R7, sc. B, 
ap. 3, parter, în dosarul nr. 
25664/245/2015 cu termen la 
data de 31.10.2016, Judecătoria 
Iaşi, complet nr.36, pentru 
divorț.

l Se aduce la cunoştință că pe 
rolul Judecătoriei Arad se află 
dosarul nr.13124/55/2016, cu 
termen de judecată la 22 noiem-
brie 2016, având ca obiect 
cererea petenților Todoruț 
Gheorghe, cu domiciliul în 
Șiria, str.N.Bălcescu, nr.1759, 
jud. Arad, şi Ban Eugenia, cu 
domiciliul în Arad, str.Ulmului, 
nr.38, jud. Arad, pentru: consta-
tarea dobândirii de către aceştia 
a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra imobilului 
înscris în CF305503 Șiria, top. 
400-401/a (CF vechi 6621 Șiria)- 
intravilan în suprafață de 
684mp şi casă, proprietatea 
tabulară a numiților Maurer 
S e b a s t i a n ,  d e c e d a t  l a 
26 .08 .1982,  ş i  Aufmuthe 
Rozalia, decedată la 19.05.1973. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus, în termen de o 
lună de la data publicării 
prezentei somații.

DIVERSE  
l Denumirea titularului S.C. 
ICD Contractors S.R.L. titular 

al proiectului Construire 2 
imobile locuințe colective P+ 6E 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov în 
cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului şi 
de evaluare adecvată, pentru 
proiectul Construire 2 imobile 
locuințe colective P+ 6E propus 
a fi amplasat în loc. Bragadiru, 
str. Diamantului nr. 113, jud. 
Ilfov: Nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi 
evaluării adecvate. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov 
din Bucureşti, str. Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, în zilele de 
luni până joi între orele 9-13, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet www.apm-ilfov.ro în 
termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l RCS & RDS S.A. titular al 
proiectului „Atelier reparaţii 
echipamente  e lectronice . 
Depozit închis cu manipulare şi 
s o r t a r e  o b i e c t e ”  a n u n ț ă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov în cadrul proce-
durilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru 
proiectul „Atelier reparaţii 
echipamente  e lectronice . 
Depozit închis cu manipulare şi 
sortare obiecte” propus a fi 
amplasat în jud. Ilfov, extra-
vilan Comuna Domneşti: Nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului şi evaluării 
adecvate. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din 
Bucureşti, str. Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, în zilele de 
luni până joi între orele 9-13, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet www.apm-ilfov.ro 
în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, 
până la data 25.10.2016.

LICITAȚII  
l C.I.I vinde prin licitaţie 
publică următoarele active: Pavi-
lion administrativ, hală de 
producţie şi teren aferent situat 
în Ocnele Mari, jud. Vâlcea; 
Autoturism BMW X3/2008; 
Echipamente tehnice pentru 
prelucrarea maselor plastice. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
l ichidatorului în data de 
31.10.2016, ora 15,00. Telefon de 
contact 0740907585.

l Sucursala Exploatarea 
Miniera Rm. Vâlcea, cu sediul în 
str. Cpt. Negoescu, nr. 15, organi-
zează licitația publică deschisă cu 
strigare în data de 24.10.2016, 
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 FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
mijloace de trasport pornind de 
la valoarea de evaluare redusa cu 
50%: autoutilitara Peugeot 
Expert an 2008 (15.913,5 lei), 
Subaru Forester an 2008 
(25.482,5 lei), Peugeot 206 an 
2005 (4.988,0 lei), Opel Astra an 
2007 (11.205 lei). Valorile de 
evaluare nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichi-
datorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 26.10.2016, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 31.10.2016 si 
04.11.2016 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Debitorul SC Vrakama Oil 
SRL –cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Unirii, nr.82, bl.C1, sc.3, et.3, 

ap. 9, jud. Mehedinţi, CIF: 
27826897, J25/354/2010, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 5049/101/2014 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de ec 
Popescu Emil, scoate la pretul de 
135.975,00 lei bunul imobil Apar-
tament cu trei camere şi depen-
dințe, SU=81,68 mp, situat în 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. 
Unirii, nr. 82, bl. C1, sc. 3, et. 3, 
apartament 9, județul Mehedinți, 
CF:51151-C1-U5. Sarcini înscrise 
în CF:contract de ipotecă în 
favoarea Unicredit Țiriac Bank 
SA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului 
imobil * Apartament cu trei 
camere * descris anterior, o repre-
zinta setința nr.106/2015 din data 
de 20.02.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.5049/101/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi la data de 
21.10.2016 orele 1500. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma 
de 2000,00 lei. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la 0756482035. 

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Ged - Oil  Company SRL 
desemnat prin Sentinta nr. 6046 
din data de 25.06.2015, pronun-
tata in Dosar nr. 37265/3/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
resti, Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin 
licitatie publica a bunului mobil 
aflat in proprietatea Ged - Oil 
Company SRL, constant in auto-
turism marca Dacia Logan, an 
fabricatie 2009, combustibil 
Motorina, capacitate cilindrica 

1598 cm3, putere 63 kw, culoare 
ALB, taxa de prima inmatricu-
lare NEACHITATĂ, in valoare 
totala de 2.500 euro exclusiv 
TVA. Vanzarea bunului mobil 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 26.10.2016 
ora 14,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunului 
nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza 
alte licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 
in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Primăria Municipiului  Piatra 
Neamţ anunţă organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea 
vânzării: Bunului imobil –  teren 
intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 628 mp., situat în 
str. Muzeelor fn.  Preţul de 
pornire la licitaţie este de  
138.160 lei conform  HCL nr. 240   
din 29.09.2016; Bunului imobil –  
teren intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 85 mp., 
situat în str. 9 Mai fn Preţul de 
pornire la licitaţie este de 23.502  
lei conform   HCL nr. 240 din 
29.09.2016; Bunului imobil –  
teren intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 72 mp., 
situat în str. Mărăşeşti nr.36. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 14.943 lei conform HCL nr. 
240 din 29.09.2016; Bunului 

imobil – teren intravilan, proprie-
tatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 12 
mp., situat în str. Bistriței nr.41. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 3.123 lei conform HCL nr. 240 
din 29.09.2016; Bunului imobil – 
teren intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 55 mp., 
situat în str. Dr. Dimitrie Ernici 
nr. 8  Preţul de pornire la licitaţie 
este de 15.135  lei conform HCL 
nr. 240 din 29.09.2016; Bunului 
imobil –  teren intravilan, propri-
etatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 11 
mp., situat în str. Bistriței nr.2 A. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 3.041 lei conform HCL nr. 240 
din 29.09.2016; Licitatia va avea 
loc  pe data de 11.11.2016, ora 
14,00, la sala de sedinta a Primă-
riei municipiului Piatra Neamt, 
cu sediul in str. Ștefan cel Mare 
nr. 6-8. Înscrierile si depunerea 
ofertelor se fac până la data de  
10.11.2016 ora 16,30 inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra 
Neamţ , str. Ștefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport- zilnic 
între orele 8,00 – 16,30, unde se 
poate achiziţiona şi documen-
taţia licitaţiei. Relaţii suplimen-
tare la telefon 218991, interior 
122, zilnic între orele 8,00 – 
16,30. 

PIERDERI  
l D&N Imob Consulting SRL, 
înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr. J23/1601/2007, CUI 
21905789, cu sediul în: Voluntari, 
str. Drumul Potcoavei, nr. 55 C, 
jud. Ilfov, declară pierdut şi nul: 
certificatul constatator de autori-
zare.

l SC AD Astra Profesional SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Calea 
Moşilor nr.257-259, sc.2, et.1, 
ap.10, Sector 2, Nr.Reg.Com  
J40/13234/2008, CUI  24270265, 
declar pierdut Certificat de 
ambarcaţiune numărul 02794- 
SN/Octavia cu seria 23608. Se 
declară nul.

l Pierdut contract vânzare-cum-
părare nr.1407 şi proces verbal 
predare- primire nr. 1407 din 
1991, pe numele de Ţintea Maria 
şi Ţintea Mircea. Se declară nule.  

DECESE  
Pe 18 octombrie s-a stins din 
viaţă iubitul nostru tată, bunic şi 
socru, Doctor Inginer VASILE 
A L E X A N D R E S C U ,  f o s t 
ministru adjunct al Construcţi-
ilor de Maşini, al Învăţământului 
şi fost ambasador la Ankara. 
Înhumarea va avea loc vineri, 
21.10.2016, ora 11.30, la Cimi-
tirul Bellu.

S-a dus Nea Ionică, bunul meu 
prieten, să vadă ce e şi dincolo 
de noi şi să aşeze, dacă se poate, 
ceva dreptate peste potecile 
veşniciei pe care rânduri, 
rânduri le vom străbate cu toţii. 
Pentru cel plecat dintre noi ION 
MARIN mare umanist, curajos 
ziarist, eminent pedagog şi om 
adevărat. Omagiul familiei 
Nicolae Croitoru.

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. 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, a unor active aparținând S C Tre Lagni GLG SRL 
- Rătești, sat Ciupa Mănciulescu, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [lei, fără TVA]; Teren arabil în suprafață de 9111 mp, nr. 
cadastral 83302, situat în Rătești, jud. Argeș, 13.869 lei; Teren 
arabil în suprafață de 5889 mp, nr. cadastral 83290, situat în 
Rătești, jud. Argeș, 8.151 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; do-  
vada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de por-  
nire 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 din Codul de procedură fiscală, 
până în ziua de 01.11.2016, inclusiv. Licitația va avea loc în data 
de 02.11.2016, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc 
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care 
grevează 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 
Serviciului Fiscal Orășenesc Topoloveni, Calea București, nr. 
107A, jud. Argeș, tel. 0248.666.900. Data afișării: 20.10.2016.




