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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Fetești. Nr. 11946/19.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu 
de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 12. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 12, luna 10, orele 10.00, 
anul 2016, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, Ans. 44 parter, se va vinde prin licitație publică 
următorul bun imobil, proprietate a debitorului Dragomir Lucretia, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Fetești, str. Călărași, nr. -, bl. B 11, sc. B etaj parter, ap. 20, cod de identificare fiscală 
20670901211671. a) Apartament 2 camere, în suprafață construită de 53,99 mp, suprafață utilă de 
45,12 mp, compus din un dormitor, o baie, două holuri, o sufragerie, o bucătărie și o debara, precum și 
terenul aferent în suprafață de 10 mp, situat în Mun. Fetești, str. Călărași nr. -, bl. B 11, sc. B, parter, 
apt. 20, jud. Ialomița, preț de evaluare 97.000 lei/ de pornire al licitației este diminuat cu 50 % din 
prețul de evaluare, 48.500 lei (exclusiv TVA *). *) 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 …/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA conform 
art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la al 
treilea termen. Prețul de pornire al licitației este de 48.500 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului 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 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 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 0243.364750, int. 17.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națtională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 4986/2015. Nr. 4986/19.09.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în data de 12.10.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 
6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Buiac Rodica, cu sediul în loc. Călărași, str. Pompierilor nr. 8, bl. A36, sc. 1, et. 1, ap. 19, 
județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 4986/06.03.2015, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - imobil apartament, în suprafață utilă de 63,87 mp și teren 
aferent, în suprafață de 18,01 mp, ambele situate în Mun. Călărași, str. Pompierilor nr. 8, bl. A36, sc. 1, 
ap. 19 - Valoare - 130.715 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele jurudice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. 
Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștiință, în conformitate cu 
prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonața Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
de: 21.09.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

OFERTE SERVICIU
l Societate Comercială angajează 
instalator gaze cu experienţă. Relaţii 
la telefon: 0723.565.014

l Fată pentru contabilitate primară 
cu experienţă, Dragonul Roşu. Tel. 
0767.600.088

l Angajam bucatarese, pizzari si 
femeie de serviciu. Program in ture,8 
ore,salarii atractive. Telefon:-
0766.181.082

l Pizzerie cu livrare la domiciliu 
angajează livratori  cu auto personal 
sau pe masina firmei. Salariu şi 
program, atractive! Tel:-0762.248.348

l Romprest Security angajeaza agent 
paza in Otopeni.Salariul brut 1.250lei, 
plata orelor de noapte si tichete de 
masa aferente zilelor lucrate.Program 
de lucru 12/24, 12/48. Telefon 
021.204.19.90

l Angajăm muncitori calificaţi/neca-
lificaţi pentru activitatea de prelu-
crare sticlă. Punct de lucru- Buftea, 
DN7. Oferim salariu atractiv, bonuri 
de masă, abonamente medicale, 
decontăm transport. Persoana 
c o n t a c t :  A p o s t u  A d r i a n , 
tel.0759.035.310.

l Școala Gimnazială "Ienăchiţă 
Văcărescu", Calea Șerban Vodă 62-64, 
sector.4, Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocupare funcţiei de 
administrator financiar (termen 
depunere dosar 06.10.2016) şi pentru 
ocuparea funcţiei de bibliotecar 
(termen depunere dosar 12.10.2016 ). 
Deta l i i  l a  sed iu l  şco l i i  sau 
tel.021.335.57.05 (ora 12.00-14.00)

l Unitatea Militară 02439 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de execuţie de 
personal civil contractual "Referent 
de specialitate gr.I" în biroul sisteme 
informatice/secţia informatica, comu-
nicare si cooperare internaţională. 
-nivelul studiilor: superioare cu 
diploma de licenţă în domeniul IT; - 
vechime: -minim 6 ani şi 6 luni in 
specialitatea studiilor absolvite; 
-proba scrisă: 14.10.2016, ora_09.00 - 
proba practica: 19.10.2016, ora 09.00 
-interviul 24.10.2016, ora 09.00 -data 

limita de depunere a dosarelor: 
07.10.2016, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor si organizarea concursurilor 
se vor face la sediul U.M. 02439, 
strada Institutul Medico-Militar 
nr.3-5 , sector.1, Bucureşti, unde vor fi 
afişate si detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021.319.60.06 interior 
166.

l Direcţia Generală Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3, cu sediul în Loc. 
Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 32 organi-
zează, conform H.G. 286/2011, 
concurs pentru ocuparea funcţiei de 
conducere contractuală vacantă de: 1. 
Șef serviciu– Serviciul Administrativ– 
1 post. Condiţii specifice privind 
ocuparea postului: a) studii superi-
oare absolvite cu licenţă; b) vechimea 
în specialitate necesară: 2 ani; c)  
cunoştinţe de operare pe calculator: 
Word– Excel. Condiţiile de desfăşu-
rare a concursului: a)  data proba 
scr isă…17.10.2016;  b)   data 
interviu… 19.10.2016; c)  locul desfă-
şurării… punctul de lucru din str. 
Lucreţiu Patrăşcanu, nr. 3-5; d)  ora… 
10.00; e)  probe concurs… proba 
scrisă şi interviu. Dosarul se depune 
la Serviciul Resurse Umane şi Salari-
zare, cam. 113, str. Lucreţiu Patrăş-
canu, nr. 3-5. Termenul limită de 
depunere a dosarului: 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului.
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e :  t e l . 
021/3400340.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş, cu sediul în Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26, în baza HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea a 3 (trei) posturi contrac-
tuale în cadrul instituţiei. Denumirea 
posturilor- îngrijitoare/spălătoreasă 
şi referent II- Compartiment Îngri-
jire Vârstnici şi Persoane cu Nevoi 
Speciale, asistent medical- Compar-
timent Asistență Medicală Comuni-
tară şi Asistență Medicală- Cabinet 
Școlar- posturi contractuale pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 1.
Pentru postul de îngrijitoare/spălăto-
reasă: -studii generale; -vechime în 
muncă: minim 1 an; 2.Pentru postul 
de referent II:  -studii  medii; 
-vechime în muncă minim 6 luni; 
3.Pentru postul de asistent medical: 
-studii postliceale sanitare speciali-

zare pediatrie, -vechime în muncă şi 
vechime în specialitate minim 6 luni. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursur i lor :  Proba  scr i să : 
14.10.2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei comunei Sîntana de 
Mureş. Interviul: 14.10.2016, ora 
13.00, la sediul Primăriei comunei 
Sîntana de Mureş. Data limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
07.10.2016, ora 13,00, la sediul 
primăriei comunei Sîntana de Mureş 
str.Morii, nr.26. Date contact: 
secretar comisie Biro Katalin 
tel.:0265.323.517. Primar, Moldovan 
Dumitru.

l UAT Oraşul Rupea, judeţul 
Braşov, cu sediul în localitatea 
Rupea, str.Republicii, nr.169, judeţul 
Braşov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante, de: -Numele func-
ţiei: Inspector compartiment Regis-
tratură -Relații cu publicul din 
cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Oraşului Rupea, județul 
Braşov -Număr posturi 1 (unu), 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 07.10.2016, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
10.10.2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii superioare cu 
diplomă de licenţă; -vechime: minim 
3 ani; -să fie cetăţean român sau UE 
cu domiciliul în România; -să 
cunoască limba română, scris şi 
vorbit; -vârsta minimă 18 ani; -să fie 
apt din punct de vedere medical 
pentru postul pe care îl va ocupa, 
fapt atestat de acte medicale elibe-
rate de unităţile sanitare abilitate; -să 
nu fie condamnat definitiv pentru 
infracţiuni contra umanităţii sau a 
statului; -cunoştinţe operare PC. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul: Primăria Oraşului 
Rupea, judeţul Braşov, str.Republicii, 
nr.169, jud.Braşov, camera 10. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăria 
Oraşului Rupea, judeţul Braşov, str.
Republicii, nr.169, jud.Braşov, 
persoană de contact: Roman Ioana 
Mădălina, telefon: 0268.260.490, int.: 
110.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului cu 
sediul în strada Șoseaua Naţională 
Vaslui–Iaşi nr.1, Vaslui, organizează 
concurs de recrutare în data de  
13.10.2016 – proba scrisă  în vederea 
ocupării posturilor contractuale de 
execuț i e  vacante  după  cum 
urmează: 1. psiholog stagiar– 1 post 
la Centrul de Urgență pentru Victi-
mele Violenței în Familie din cadrul 
Complexului de Servicii Comuni-
tare nr.2 Bârlad; 2. psiholog stagiar 
- 1 post la Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare pentru Copii din cadrul 
Complexului de Servicii Comuni-
tare nr.2 Bârlad; 3. psiholog stagiar 
– 1 post la Compartiment de Inter-
venție în Regim de Urgență şi Tele-
fonul pentru Semnalarea Cazurilor 
de Urgență – Compartiment Zonal 
Vaslui din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr.2 Vaslui; 4. 
Asistent medical PL – 1 post  la 
Cabinet  Medica l  d in  cadrul 
Complexului de Servicii Comuni-
tare pentru Persoana cu Handicap 
Bârlad; 5. Referent de specialitate II 
– 1 post la Adăpostul de Zi şi de 
Noapte pentru Copiii Străzii din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 2 Vaslui.; 6. asistent 
social specialist – 1 post la Centrul 
de Urgență pentru Victimele 
Violenței în Familie din cadrul 
Complexului de Servicii Comuni-
tare nr.2 Bârlad; 7. asistent social 
principal – 1 post la Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare pentru 
Copilul cu Handicap din cadrul 
Complexului de Servicii Comuni-
tare Negreşti; 8. Lucrător social – 1 
post la Serviciul Alternativ de 
Protecție de Tip Familial din cadrul 
Complexului de Servicii Comuni-
tare nr. 1 Bârlad; 9. Paznic I– 1 post 
la Compartiment Administrativ din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr. 1 Bârlad. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui. Dosarul 
de înscriere trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din H.G.R nr.286/2011, 
actualizată. Condițiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează pe site-ul şi la sediul Direc-
ției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vaslui. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui 
şi la nr.de telefon: 0235/315138, Fax: 
0235/31534, int. 110, CUI: 17095927, 
E-mail: office@dgaspc-vs.ro.

l Direcţia Judeţeană de Statistică 
Vâlcea, cu sediul în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae 
Bălcescu, nr.1, judeţul Vâlcea (telefon 
0250.739.020, fax 0250.702.892), în 
conformitate cu prevederile legale, 
scoate la concurs 1 (un) post vacant, 
funcţie publică de execuţie în cadrul 
Compart imentu lu i  de  IT  ş i 
infrastructură statistică: -consilier 
-clasa I, gradul profesional superior. 
Condiţii de participare: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 (nouă) ani. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din 
HG nr.611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare: a)formularul 
de înscriere prevăzut în anexa nr.3; b)
copia actului de identitate (însoţit de 
original); c)copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări (copii 
legalizate sau însoţite de originale); d)
copia carnetului de muncă sau, după 
caz, adeverinţa tip conform Ordinului 
nr.192/2013 al Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici 
pentru aprobarea formatului stan-
dard al adeverinţei care atestă 
vechimea în muncă şi în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice (copii legalizate sau însoţite 
de originale); e)cazierul judiciar; f)
adeverinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie sau de către unităţile sanitare 
abilitate; g)declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică. Dosarul se depune la 
sediul direcţiei în termen de 20 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial, 
iar concursul va avea loc la sediul 
direcţiei, în zilele de: -proba scrisă: 25 
octombrie 2016, ora 10.00; -interviul: 
27 octombrie 2016, ora 13.00.

l Primăria Coțofenii din Față, cu 
sediul în localitatea Coțofenii din 
Față, str.Coțofenilor, nr.442, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Asistent medical comu-
n i ta r :  1  pos t ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 14 octombrie 2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 14 octom-
brie 2016, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

-studii: medii, Școală Postliceală Sani-
tară; -vechime: -; -are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; -nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Coțofenii din Față. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primă-
riei Coțofenii din Față, persoană de 
contact: Nuțu Claudia, telefon: 
0251.446.598, fax: 0251.446.598, 
e-mail: cotofenii_din_fata@cjdolj.ro

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, str.Dr.Calis-
trat Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, durată nedeter-
minată, conform HG 286/2011. 
Numele funcţiilor: -1 (un) post 
-muncitor calificat II -instalator 
sanitar -Formaţie muncitori -Întreţi-
nere clădiri şi instalaţii, apă, lumină şi 
încălzire; -1 (un) post -muncitor cali-
ficat IV -instalator sanitar -Formaţie 
muncitori -Întreţinere clădiri şi insta-
laţii, apă, lumină şi încălzire; -1 (un) 
post -muncitor calificat II -electrician 
-Formaţie muncitori -Întreţinere 
clădiri şi instalaţii, apă, lumină şi 
încălzire. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Testarea psihologică în data 
de 14 octombrie 2016, ora 10.00 -la 
sediul institutului;  -Proba scrisă în 
data de 19 octombrie 2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 24 octom-
brie 2016, ora 10.00; -Termenul de 
depunere al dosarelor: 06 octombrie 
2016. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru funcţia 
contractuală muncitor calificat II 
-instalator sanitar: -Studii generale: 
-Categoria de calificare 3 sau 4; -6 ani 
vechime în meserie. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
pentru funcţia contractuală muncitor 
calificat IV -instalator sanitar: -Studii 
generale: -Categoria de calificare 1; 
-nu necesită vechime în meserie. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
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toarele condiţii pentru funcţia 
contractuală muncitor calificat II 
-electrician: -Studii generale: -Cate-
goria de calificare 3 sau 4; -6 ani 
vechime în meserie; -să deţină certi-
ficat de calificare sau diplomă de 
absolvire şcoală profesională în 
meseria de electrician. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul: Insti-
tutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de 
contact: ref.Stroe Mihaela, telefon: 
021.20.10.980, interior: 3055, e-mail: 
anca.stroe@mateibals.ro

l Spitalul Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante: -un post asis-
tent medical debutant, specialitatea 
generalist (fără vechime) -Secția 
Medicală I: -studii finalizate cu absol-
virea şcolii postliceale sanitare; -certi-
f icat  de membru el iberat  de 
OAMGMAMR; -un post asistent 
medical debutant, specialitatea gene-
ralist (fără vechime) -Secția Medicală 
II: -studii finalizate cu absolvirea 
şcolii postliceale sanitare; -certificat 
de membru eliberat de OAMG-
MAMR; -un post asistent medical 
debutant, specialitatea generalist 
(fără vechime) -compartiment ATI: 
-studii finalizate cu absolvirea şcolii 
postliceale sanitare; -certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR; 
-un post asistent medical generalist 
(minim 6 luni în specialitate) 
-compartiment ATI: -studii finalizate 
cu absolvirea şcolii postliceale sani-
tare; -certificat de membru eliberat de 
OAMGMAMR; -un post infirmieră 
-compartiment ATI: -studii generale 
-minim 10 clase; -curs infirmiere 
organizat de OAMGMAMR sau curs 
de infirmier organizat de furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Sănătății; -vechime minim 
în specialitate 6 luni. Pentru a ocupa 
un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie 
să îndeplinească condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, şi trebuie să conţină în 

mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Proba scrisă va avea loc în data 
de 17 octombrie 2016, ora 10.00, iar 
proba practică va avea loc în data de 
20 octombrie 2016, ora 10.00, la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la Spitalul 
Prof.Dr.Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse  Umane,  te lefon nr. : 
021.323.30.40, int.: 443. 

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând criptă 4 locuri, Cimitirul 
Giuleşti, 6000 lei, negociabil. Tel. 
0248/617292.

CITAȚII  
l Numitul Frincu Marian este 
chemat la Judecatoria Buzau,pe 
05octombrie2016,ora 09.00 in calitate 
de intervenient fortat in dosarul 
nr.5955/200/2014 avand ca obiect 
pretentii.

l Se citează Pănăete Doiniţa 
Mariana cu ultimul domiciliu în 
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr.3, 
Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud.Dolj, în calitate 
de pârâtă, în dosar nr.8737/215/2013* 
la Judecătoria Craiova, în data de 
07.10.2016, CF4.

l Numitul Weidner Peter Josef, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Argen-
tina, localitatea Buenos Aires, strada 
Av.Carvalho, nr.450, este citat la 
Judecătoria Moineşti, cu sediul în 
Moineşti, str.Vasile Alecsandri, nr.34, 
jud.Bacău, România, pe data de mier-
curi, 12 octombrie 2016, ora 8.00, 
completul nr.11, sala 2, în calitate de 
pârât, în proces cu reclamanta 
Stanuleț Fabiola, în dosarul civil nr. 
2547/260/2012, pentru fond-stabilire 
paternitate.

l Rojişteanu Adrian şi Rojişteanu 
Elena, ambii domiciliaţi în comuna 
Daneţi, judeţul Dolj, cheamă în jude-
cată pe Rădulescu Luminiţa în 
procesul având ca obiect revendicare 
imobiliară, Judecătoria Craiova, 
Complet CF2, ora 10.30, termen 
28.09.2016, dosar 3216/215/2015.

l SC Grupul 5 Instalatii Constructii 
Montaj SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut in Bucuresti, sector 5, str. 
Lacul Orza nr. 17, ap.-cam. 3, repre-
zentata prin lichidator judiciar Arges 
Insolv SPRL - actuala Art Pro Insolv 
SPRL (reprezentata prin dl. Motrun 
Petre), este citata in calitate de parata 

pentru data de 05.10.2016 la Judeca-
toria Iasi (situata in Iasi, str. Anastasie 
Panu nr. 25), complet C4, ora 08:30, 
in dosar nr. 2880/245/2015, in contra-
dictoriu cu reclamantii Butnaru C-tin 
si Butnaru Gabriela, obiectul pricinii 
fiind “hotarare care sa tina loc de act 
autentic.  

l Numita Fildan Elena, cu domici-
liul  în Zalău, lipsă spațiu, județul 
Sălaj, este citată (chemată) în data de 
25 octombrie 2016, ora 11.00, la Jude-
cătoria Zalău, cu sediul în Zalău, 
strada Tudor Vladimirescu, nr.12, 
Completul c6, camera 22, în calitate 
de pârâtă în dosarul nr.3618/337/2016, 
pentru cauza având ca obiect înlocu-
irea amenzilor contravenționale cu 
munca în folosul comunității, în 
contradictoriu cu reclamantul Muni-
cipiului Zalău. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociația Camera Mediatorilor 
Din România înregistrată în Regis-
trul Special sub nr. 71/A/06.06.2005 
Judecătoria Iaşi CIF 17680262 
convoacă Adunarea generală a 
membrilor la 17.10.2016 ora 17.00, la 
Hotel Moldova din Iaşi str. Anastasie 
Panu nr. 31 Sala Bucovina. Ordinea 
de zi: Alegerea organelor de condu-
cere; Cooptare asociați; Modificare 
statut şi act constitutiv; Probleme 
organizatorice. Membrii asociației 
pot fi reprezentați conform legii. 
Pentru lipsă de cvorum a doua 
adunare generală este convocată 
pentru data de 18.10.2016 ora 17.00 
în aceeaşi locație.

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petenţii PISĂU 
IULIAN şi PISĂU SILVIA au soli-
citat Judecătoriei Braşov să se 
constate că au dobândit prin uzuca-
piune dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în Săcele, înscris în 
CF nr. 111322 Săcele (CF vechi 2471 
Satulung), cu nr.top. 3025, în supra-
faţă de 248 mp, cu îndeplinirea condi-
ţiilor prevăzute de art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Persoa-
nele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Braşov cu precizarea că, 
în caz contrat, în termen de o lună de 
la emiterea celei din urmă publicaţii, 
se va trece la judecarea cererii. 
Somaţia face parte integrantă din 
încheierea pronunţată la data de 
13.09.2016, în dosarul civil nr. 
7992/197/2016 al Judecătoriei Braşov, 
cu termen la data de 22.11.2016, sala 
J2, C3, ora 09.00.

LICITAȚII  
l SC Elbama Star SRL prin adminis-
trator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile  
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, ce fac obiectul Raportului de 
evaluare intocmit la 08.08.2016 de 
evaluator Ciocoiu Petre si incuviintat 
de Adunarea Creditorilor din 
30.08.2016. Conform Hotararii 
Adunarii Creditorilor din data de 
21.09.2016, in prima etapa, respectiv 
luna septembrie 2016 se valorifica 
numai bunurile mobile indicate de la 
pozitia 1 la pozitia 7 (inclusiv) in 
Raportul de evaluare Ciocoiu Petre 
mentionat mai sus, iar pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit in 
acest raport de evaluare. Licitatia va 
avea loc pe data de:   28.09.2016; 
05.10.2016; 12.10.2016 si 19.10.2016, 
orele 12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Condi-
ti i le  de participare si  relati i 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Debitorul Societatea de Construcţii 
Poduri ARPOM SA -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 
Imobil (teren 1.609mp şi construcţii) 
situat în Timişul de Sus, judeţul 
Braşov. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de 25.000 EURO, exclusiv TVA. 
Imobil (teren 25.299mp şi construcţii) 
situat în Bucureşti, Str. Inovatorilor 
nr.38, sector 1. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 750.000 EURO, 
exclusiv TVA. Prima şedinţă de lici-
taţie va avea loc în data de 29.09.2016, 
ora 15:30. Dacă imobilele nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedinţe de licitaţii vor avea loc în data 
d e :  0 6 . 1 0 . 2 0 1 6 ,  1 3 . 1 0 . 2 0 1 6 , 
20.10.2016, şi 27.10.2016 ora 15:30, 
preţurile de pornire rămânând 
aceleaşi. Toate şedinţele de licitaţie se 
vor desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul nr. RO78BTR-
L04801202P27697XX deschis la 
Banca Transilvania, Agenţia Chibrit, 
pe seama debitoarei ARPOM SA, 
până la data şi ora stabilită pentru 
desfăşurarea licitaţiei, a garanţiei de 
10% din preţul de pornire a licitaţiei 
pentru bunul pentru care se licitează 
şi de achiziţionarea până la aceeaşi 
dată şi oră a Caietului de sarcini  care 
este în valoare de 1.000 RON, exclusiv 
TVA. Preţul Caietului de sarcini 
poate fi achitat în contul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 

deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanţi sau în numerar la sediul 
ales al acestuia din Bucureşti str. 
Buzeşti, nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relaţii suplimentare sunaţi la telefon: 
755.282.893, dl. Raicu Gabriel, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Control Trading S.R.L., societate in 
reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, vinde prin lici-
tatie publica, imobil situat in Ploieşti, 
Traian Vuia, nr. 3, Judeţul Prahova, 
compus din teren intravilan in supra-
fata de 1.001 mp;  corpul C1 - supra-
fata totala desfasurata de 552,13 mp, 
in regim de inaltime demisol, parter, 
etaj si mansarda, constructie din 
caramida, acoperita cu tabla tip 
Lindab; corpul C2 – suprafata totala 
desfasurata de 117,98 mp, in regim de 
inaltime demisol si parter, constructie 
din caramida, acoperita cu tabla tip 
Lindab. Pretul intregii proprietati este 
echivalentul in lei a sumei de 450.000 
Euro, pret fara TVA. Licitatia se va 
tine in data de 26.09.2016 ora 10:00, 
la sediul administratorului judiciar 
din Ploiesti, iar in cazul in care bunul 
nu va fi adjudicat, licitatia se va tine 
in data de 30.09.2016, 03.10.2016, 
07.10.2016, 10.10.2016, 14.10.2016, 
17.10.2016, 21.10.2016, 24.10.2016, 
28.10.2016, 31.10.2016, 04.11.2016, 
07.11.2016, 14.11.2016, 18.11.2016, 
21.11.2016, 25.11.2016, 28.11.2016, 
02.12.2016, 05.12.2016, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul administra-
torului  judiciar.  Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0723357858; 
www.andreiioan.ro.

l Control Trading SRL, societate in 
reorganizare, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare urmatoarele bunuri mobile: 
autoturism BMW 530i, nr. inmatricu-
lare PH-40-CTR, an fabricatie 2006 
– 5.100 euro;  autoturism Ford 
M o n d e o ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-47-PRD, an fabricatie 2008,– 
4.165  euro;  autoturism Peugeot 107,  
nr. inmatriculare B-18-FUC, an fabri-
catie 2009 – 2.040 euro;  autoutilitara 
Fiat Doblo,  nr. inmatriculare 
PH-36-CTR, an fabricatie 2007 – 
2.380 euro; autoturism Volkswagen 
Golf, an fabricatie 2007, avariat, la 
pretul 3.600 euro. Pretul bunurilor 
sunt cu TVA inclus.  Licitatiile se vor 
organiza in data de 26.09.2016 ora 
13:30, iar in cazul in care bunurile nu 

vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 30.09.2016, 
03.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
administratorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0761132931/ 
0744425340 sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare prin lici-
tatie publica urmatoarele bunuri ce 
apartin debitoarei Universalmontaj 
Darzeu SRL, dupa cum urmeaza: 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 
14+1 locuri PH-53-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 
2003 - 6.305,75 lei; Renault Master 
DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 
PH-51-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Sediu managerial situat in Comuna 
Drajna, Sat Drajna de Sus, Judetul 
Prahova - 84.303 lei. Preturile nu 
includ TVA. Licitatiile se vor organiza 
in data de 26.09.2016 ora 15:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valori-
ficate, aceasta este reprogramata 
pent ru  da ta  de  30 .09 .2016 , 
03.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, 
14.10.2016, 17.10.2016, 21.10.2016, 
24.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 
04.11.2016, 07.11.2016, 14.11.2016, 
18.11.2016, 21.11.2016, 25.11.2016, 
28.11.2016, 02.12.2016, 05.12.2016., la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
l i c h i d a t o r u l u i .  Te l e f o n / f a x : 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie teren in suprafata de 
1.295 m.p. si  Constructiile C1 si C2 
(locuinta parter + etaj si garaj), 
situate in Baicoi, Str. Independentei, 
nr. 354, Judetul Prahova, la pretul de 
600.000 lei (fara TVA). Licitatia se va 
tine in data de 26.09.2016, ora 14.00, 
la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar 
in cazul in care, bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de   30 .09 .2016 ,  03 .10 .2016 , 
07.10.2016, 10.10.2016, 14.10.2016, 
17.10.2016, 21.10.2016, 24.10.2016, 
28.10.2016, 31.10.2016, 04.11.2016, 
07.11.2016, 14.11.2016, 18.11.2016, 
21.11.2016, 25.11.2016, 28.11.2016, 
02.12.2016, 05.12.2016 la aceeasi ora 

ANUNȚURI

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 ale SC Claudia 
Com SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală se face 
cunoscut că, în ziua de 18, luna octombrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București 
nr. 12, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Claudia Com SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. București bl. 70/1D, sc. 
A, ap. 9, județ Giurgiu, cod de identificare fiscală 8447773. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoutilitară Opel Vivaro F 7 ACA6, nr. identificare WOLF7ACA66V620693, an fabricație 2006. Prețul 
de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 26.300 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. 
*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO89TREZ3215 
067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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 telefon numărul 0246.216705 tasta 2 1, la domnul: Caimacanu Daniel.

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 ale SC Vis SRL. În 
temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 17, luna octombrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, județul 
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Vis 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului bl. 17/613, sc. A, ap. 15, județ Giurgiu, 
cod de identificare fiscală 8204936. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Remorcă transport auto 
Kuvvetli SK 50, nr. identificare TP1207208404, an fabricație 2004. Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației exclusiv TVA: 3.700 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată 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: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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 telefon numărul 0246.216705 tasta 2 1, la domnul: Caimacanu Daniel.
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si aceeasi adresa. Dosarul de prezen-
tare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858, www.andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, vinde prin licitatie publica, imobil 
situat in Comuna Băneşti, Punct 
Ciuperceasca, Judeţul Prahova, 
compus din: C1 – Pensiune/Motel, în 
suprafaţă construită de 413,45 mp, 
suprafaţă utilă 360,60 mp, data 
construcţiei 1970, reabilitată in anul 
2006;  teren extravi lan curt i 
constructii, în suprafaţă măsurată de 
7.740 mp; C 2 – Terasa cu copertina 
de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; 
platforma dale colorate, în suprafaţă 
de 148,82 mp; C3 – Construcţie 
deschisa cu destinaţia discotecă, în 
suprafaţă  de  295 mp;  C4 – 
Construcţie cu destinaţia WC, în 
suprafaţă construită de 42 mp, supra-
faţă utilă de 27,97 mp, la preţul total 
de 658.660,50 lei (pret fara TVA). 
Licitatia se va tine la sediul lichidato-
rului in data de 26.09.2016, ora 13:00, 
iar in cazul in care proprietatea 
imobiliara nu se va vinde, licitatia se 
va tine in data de 30.09.2016, 
03.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016, 
14.10.2016, 17.10.2016, 21.10.2016, 
24.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 
04.11.2016, 07.11.2016, 14.11.2016, 
18.11.2016, 21.11.2016, 25.11.2016, 
28.11.2016, 02.12.2016, 05.12.2016, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la 
lichidatorulul judiciar, la adresa mai 
sus mentionata, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Debitorul Sc Barocco Fleish SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Mijloace 
fixe de carmangerie. Prețul de pornire 
al licitației este diminuat cu 50% față 
de valoarea stabilită în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte 
exclusiv TVA. Participanții la licitație 
vor trebui să achiziționeze până la 
data şi ora licitației Caietul de Sarcini 
ce cuprinde Regulamentul de vânzare 
unde se regăsesc listele cu bunurile 
scoase la licitație. Prețul Caietului de 
sarcini reprezintă 1% din valoarea 
bunurilor pentru care se licitează şi va 
fi achitat în numerar pe seama lichi-
datorului judiciar. Participarea la 
licitație este condiționată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO68PIRB4207709668001000 
deschis la PIRAEUS BANK- SUC. 
IULIU MANIU, cel târziu până la 
data şi ora şedinței de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de pornire 
al licitației pentru fiecare bun pentru 
care se licitează. Prețul Caietului de 
sarcini poate fi achitat în contul lichi-
d a t o r u l u i  j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la sediul de 
corespondență al acestuia din Bucu-
reşti, str. Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1. 
Prima şedință de licitație va avea loc 
în data de 28.09.2016, ora 14.00. Dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitație 
vor avea loc în data de: 05.10.2016, 
12.10.2016, 19.10.2016, 26.10.2016, 
02.11.2016, 09.11.2016, 16.11.2016, 
23.11.2016 şi 30.11.2016  ora 14.00, 
prețul de pornire rămânând acelaşi. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1, Bucu-

reşti. Pentru relații suplimentare 
sunați la tel.: 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. 

l Comuna Izbiceni, județul Olt, CUI: 
5139868, anunță scoaterea la licitație 
publică cu strigare în vederea închiri-
erii bunurilor mobile şi imobile, în 
data de 20.10.2016, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Izbiceni, 
str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112, 
e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.
com, după cum urmează: -Teren 
intravilan Piața Agroalimentară -hala 
brânzeturi, suprafață de 30,63mp, şi 
clădire suprafață construcție 
30,63mp. Prețul de pornire a licitației 
este de 894Lei/an; -Teren intravilan 
Piața Agroalimentară -hala brânze-
turi, suprafață de 35,53mp, şi clădire 
suprafață construcție 35,53mp. Prețul 
de pornire a licitației 1035Lei/an. 
Perioada de închiriere: 5 ani. Pot 
participa la licitaţie persoane fizice şi 
juridice, române sau străine, care 
îndeplinesc condiţiile de valabilitate 
prevăzute în documentaţia de atri-
buire. Condiţiile de participare la 
licitaţie sunt prezentate în documen-
taţia de atribuire, care poate fi procu-
rată de la sediul Primăriei Comunei 
Izbiceni. Ofertele vor fi depuse la 
Registratura Primăriei Comunei 
Izbiceni, până cel târziu în data de 
28.10.2018, ora 12.00. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la sediul Primă-
riei Izbiceni, în data de 20.10.2016, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0249.535.001, 
0784.213.743 sau la adresa de e-mail: 
primaria_izbiceni@yahoo.com

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Consiliul 
Local al Municipiului Giurgiu, şos.
B u c u r e ş t i ,  n r. 4 9 - 5 1 ,  t e l . : 
0 2 4 6 . 2 1 3 . 5 8 8 / 2 1 3 . 7 4 7 ,  f a x : 
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 
R 4 8 5 2 4 5 5 ,  c o n t  I B A N 
RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: imobilul -PT 53, în suprafaţă 
construită de 212,16mp, şi terenul 
aferent, în suprafaţă de 212,16mp, 
situat în municipiul Giurgiu, situat în 
str.Tineretului, imobil cu nr.cadastral 
36192 şi înscris în cartea funciară 
36192 UAT Giurgiu. Redevenţa valo-
rică a concesiunii va avea o valoare de 
pornire la licitaţie de 2.314Euro/an, 
care se va plăti trimestrial, la cursul 
BNR din ziua plăţii, de la data 
semnării contractului de concesiune. 
Valoarea totală minimă a redevenţei 
este de 57.847Euro. Criteriul de atri-
buire a contractului este cel mai mare 
punctaj acumulat- 260 puncte: 1.
Aspecte economice şi financiare: a.
scrisoare de bonitate- condiţie elimi-
natorie- 10 puncte; -solvabilitate- 10 
puncte; -lichiditate- 10 puncte; -renta-
bilitate- 10 puncte; b.perioada de 
funcţionare a ofertantului- 10 puncte; 
c.valoarea de realizare a investiţiei 
propuse- 20 puncte; 2.aspecte tehnice 
ale ofertei- 40 puncte; 3.aspecte 
privind redevenţa- 50 puncte; 4.
condiţii generale ale ofertei- 100 
puncte. Durata concesiunii va fi de 25 
ani. Contractul de concesiune poate fi 
prelungit pentru o perioadă egală cu 
cel mult jumătate din durata sa 
iniţială. Garanţia de participare este 
de 10.000Lei. Taxa de participare este 
de 200Lei. Contravaloarea studiului 
de oportunitate va fi suportată de 
viitorul concesionar. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: În 
c o n f o r m i t a t e  c u  H C L M  n r. 
2 0 4 / 2 9 . 0 5 . 2 0 0 8  ş i  H C L M 
nr.207/29.06.2016. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se 

va obţine de orice persoană juridică 
de drept privat român interesată, pe 
suport de hârtie, de la sediul Primă-
riei Municipiului Giurgiu, şos.Bucu-
reşti, nr.49-51, până la data de 
14.10.2016, în baza unei solicitări 
d e p u s e  l a  R e g i s t r a t u r ă . 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Direcţia Patrimoniu. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006. 
Valoarea documentaţiei este de 
100Lei, la care se adaugă TVA. 
3.4.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor +ora: 14.10.2016, ora 
10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
ofertele se depun în limba română. 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
telor +ora: 17.10.2016, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, şos.
Bucureşti, nr.49-51, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: fiecare 
participant poate depune o singură 
ofertă. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor +ora: 18.10.2016, 
Primăria Municipiului Giurgiu, şos.
Bucureşti, nr.49-51, sala Parter, ora 
13.00. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
litigiile apărute între părţi se vor solu-
ţiona pe cale amiabilă, în caz contrar, 
potrivit Legii Contenciosului Admi-
nistrativ, Tribunalul Giurgiu- secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13.

PIERDERI  
l Pierdut atestat competenta profesi-
ona la ,  pe  numele  Nes t ianu 
Constantin Catalin (167122 din 
03/03/2007). Le declar nule.

l Gruianu Stelian pierdut atestat 
transport marfă nr. 0253233000. Îl 
declar nul.

l Desculţu Valentin Mihai pierdut 
a tes ta t  t ranspor t  marfă  nr. 
0226510000. Îl declar nul.

l Peţa Ionuţ Alin pierdut atestat 
transport marfă  şi persoane nr. 
0271356000. Le declar nule. 

l Boldeaţă Mihăiţă Marius pierdut 
a tes ta t  t ranspor t  marfă  nr. 
0105854000. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat de taxi pe numele 
Lazăr Emanoil, cu seria CPTx, 
nr.0120899, eliberat la data de 
10.10.2015. Îl declar nul.

l Pierdut Proces verbal predare-pri-
mire nr.32104/38198/16.10.1997, pe 
numele Taralunga Greta. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare-cumpa-
rare, pe numele Bobosila Georgeta. 
Declar nul.

l  S . C .  N Y K  A l i s  M a r k e t , 
J23/2487/2012, C.U.I. 30608183, 
sediul social Măgurele, Ilfov, declară 
pierderea declaraţiei de instalare a 
casei de marcat DATECS MP 55 de 
la punctul de lucru din str. Dimitrie 
Gorgona nr. 36, Bucureşti, Sector 5.

l Declar pierdut (nul) actul de conce-
siune loc de veci Fig. IV nr. 182A, 
emis de Parohia Cimitir Marcuta, 
eliberat pe numele de Viciu Ştefan.

l Declar pierdută (nulă) legitimaţie 
militar veteran, emisă la data de 
29.02.2012, cu seria MV nr. 005410 de 
către Ministerul Apărării Naţionale 
pe numele Ioniţă Valeriu.

publicitate


