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OFERTE SERVICIU
l Angajez doamnă/domnişoară pt
îngrijire persoană cu handicap
locomotor,55ani, contract de
muncă, transport, concediu odihnă,beneficii financiare deosebite,în
funcţie de implicare şi rezultate.
Tel: 0722.398.765
l ANGAJĂM SUDOR AUTORIZAT ISCIR ŞI INSTALATOR AUTORIZAT ANRE,
P E N T R U C O N S TA N ŢA .
0742.163.260; M.CIOATA@
AVIPRODGRUP.RO
l Școala Gimnazială "Ienachiţă
Văcărescu",Calea Șerban Vodă
62-64, sector.4,Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de bibliotecar.Termen
depunere dosar:16.06.2016. Detalii
la sediul şcolii sau tel/021.335.57.05
(ora 12.00-14.00).
l Clubul Sportiv Municipal Sibiu
organizeaza concurs pentru
ocuparea postului de conducere
gr.II Contabil Șef studii superioare,
normă întreagă, perioadă nedeterminată. Cerinţe: 9 ani vechime în
specialitatea economică, studii de
specialitate financiar contabile.
Termen limită selecţie dosare:
02.06.2016, ora 16.00, la sediul
Clubului STrada Vasile Aron nr.1820, Sibiu, proba scrisă 06.06.2016,
ora 10.00. Relaţii suplimentare pe
mailul: csm.sibiu@mts.ro şi tel/fax:
0269/244.295.
S.C. MERCK ROMÂNIA S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, Calea
Plevnei nr. 139, etaj 2, Corp C,
sector 6, angajează Director
General Adjunct,cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată. Cerinţele
postului: studii superioare,
minim 15 ani experienţă în activităţi de vânzări şi management
(preferabil în domeniul farmaceutic), experienţă internaţională în
companii farmaceutice, expunere
internaţională, experienţă în
poziţii de management în cadrul
mai multor ţări,abilităţi excelente
de comunicare, gândire analitică,
capacitate de organizare şi planificare, capacitate de a lucra sub
presiune şi extrem de organizat,
agilitate şi inteligenţă, limba
engleză nivel avansat, cunoaşterea avansată a pachetului Ms
Office (Word, Excell, Power
Point). Persoanele interesate pot
trimite CV şi SCRISOARE DE
INTENŢIE la adresa: laura.
pricopciuc@merckgroup.com
sau pe fax: 021.319.88.48 până la
data de 26.mai.2016, ora 18.00.
l Primăria Comunei Ciorani,
judeţul Prahova, organizează

concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție
vacante: -1 inspector, clasa I, grad
profesional asistent -asistență
socială. Condiții generale: Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiții specifice:
-studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul asistenței sociale;
-vechime în specialitatea studiilor
-minim 1 an. -1 referent, clasa III,
grad profesional asistent
-S.P.C.L.E.P. Condiții generale:
Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiții specifice:
-studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor -minim 6 luni.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Comunei Ciorani, la
data de 27.06.2016, ora 10.00
-proba scrisă şi la data de
30.06.2016, ora 10.00 -interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Primăriei Comunei
Ciorani, judeţul Prahova, în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Ciorani,
județul Prahova. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G.nr.611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare. Condițiile
de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Primăriei Comunei Ciorani,
județul Prahova. Relaţii suplimentare la telefon: 0244.462.025.
l Comuna Coşoveni organizează
în data de 16.06.2016, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, în regim
contractual, pe perioadă nedeterminată: -1 post muncitor calificat
IV. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Anexa la
Hotărârea Guvernului 286/2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale.
Condițiile specifice în vederea
participării la concursul/examenul
organizat pentru ocuparea postului
de muncitor calificat IV sunt:
-studii profesionale tehnice de
specialitate/curs calificare instalator instalaţii tehnico-sanitare;
-vechime -nu este necesară; -disponibilitate pentru program prelungit

sau pentru timp de noapte; -permis
auto, minim categoria B; -abilităţi
de comunicare. Calendarul de
desfăşurare a concursului/examenului: Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Coşoveni, str.Principală, nr.5, județul
Dolj, astfel: 16.06.2016, ora 10.00:
proba scrisă; 16.06.2016, ora 14.00:
proba interviu; 17.06.2016, ora
10.00: proba practică. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6 din
Anexa la H.G.286/2011 (r2) şi se
vor depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului. Detaliile privind condițiile
specifice şi bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială. Relații suplimentare se
obțin la sediul Primăriei Coşoveni,
județul Dolj, str.Principală, nr.5,
tel.: 0251.457.186, persoană de
contact: Diaconu Mihaela, tel.:
0784.216.040.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Roşiorii de Vede, cu sediul în
strada Aviaţiei, nr.1, municipiul
Roşiorii de Vede, judeţul
Teleorman, organizează concurs
conform Hotărârii de Guvern
Nr.286 din 23 martie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, pentru
ocuparea următoarei funcţii
contractuale vacante, durată
nedeterminată: -îngrijitor de
curăţenie -1 post (Dispensar TBC
Roşiorii de Vede) în datele de:
-proba scrisă în data de 15 iunie
2016, ora 09.00; -proba interviu în
data de 22 iunie 2016, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Absolvent de şcoală generală; nu
necesită vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 08 iunie
2016, ora 12.00, la sediul spitalului din strada Aviaţiei, nr.1,
municipiul Roşiorii de Vede,
judeţul Teleorman. Pentru relaţii
suplimentare şi bibliografia de
concurs informaţiile se obţin la
sediul spitalului din str.Aviaţiei,
nr.1, municipiul Roşiorii de Vede,
judeţul Tele- orman, persoană de
contact: Drâmbu Adrian, telefon:
0247.406.085, int.114;
0785.222.139 (între orele 08.0015.00); fax: 0247.406.095; email:
pnfrosiori@yahoo.com.

l Spitalul Universitar de Urgenţă
Militar Central „Dr.Carol Davila”
Bucureşti organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant de operator III (studii
medii), conform H.G.nr.286/2011.
Condiţii specifice: nivel de studii
-medii; diplomă de bacalaureat;
nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al
candidatului privind verificarea în
vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în cazul
în care acesta este declarat
„admis”; condiţii de vechime:
minim 6 luni -maxim 3 ani ca
operator. Concursul se va desfăşura astfel: proba practică
-15.06.2016, ora 09.00, interviu
-21.06.2016, ora 09.00, la sediul
Spitalului Universitar de Urgenţă
Militar Central „Dr.Carol Davila”.
Perioada de depunere a dosarelor
de înscriere la concurs este:
25.05.2016-07.06.2016. Relaţii
suplimentare pe site-ul: www.
scumc.ro, la rubrica „Cariere” şi la
Biroul Personal Civil Contractual
din S.U.U.M.C.„Dr.Carol Davila”,
cu sediul în Bucureşti, Str.Mircea
Vulcănescu, nr.88, sector 1 -telefon:
021.319.30.51 -61 interior 142, 440.
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, organizează în data
de 06.06.2016, ora 10,00 (proba
scrisă) concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcții
publice vacantă: Consilier, clasa I,
grad profesional superior– Serviciul DLC, Direcția Management
Financiar, Direcția Generală
Programe Capital Uman. Condiţii
necesare ocupării postului: studii
universitare de licenţă aboslvite cu
diplomă/ studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, vechime
în specialitatea studiilor mimim 9
ani. Condițiile de participare şi de
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informații necesare
sunt afişate la sediul instituției şi pe
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen
de 8 zile de la data publicării
prezentului anunț, la sediul ministerului.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr. 2-4 anunţă organizarea
unui concurs de promovare pe o
funcție publică de conducere în
data de 27.06.2016: 1. Șef ServiciuServiciul Strategii, Programe şi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312452/20.05.2016. În atenția persoanelor ﬁzice și juridice
autorizate ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase,
aliajele acestora și pietre prețioase: Conform prevederilor H.G. nr.
731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor de aplicare a
O.G. nr. 14/2007 republicată pentru reglementarea modului și
condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova valoriﬁcă prin vânzare directă bijuterii
din argint 925‰ (cercei, brățări, verighete, pandante, inele și
butoni) în greutate totală de 1.032,50 grame la prețul de 1,6
lei/gram (inclusiv T.V.A.), ce au fost expertizate și marcate de
expertul A.N.P.C. Valoarea totală a bunurilor este de 1.652 lei
(inclusiv T.V.A.). Pentru relații suplimentare vă rugăm sa ne
contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul
A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera
502 B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

Proiecte: a. 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 asistenţei
sociale; b. vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani. Condiţiile
prevăzute de lege pentru promovarea pe o funcție publică de
conducere, conform art. 66 din
Legea nr.188/1999 (r2), privind
Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare: a) să fie absolvenţi de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; b) să fie
numiţi într-o funcţie publică din
clasa I; c) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din
Legea nr.188/1999 (r2); d) să nu
aibă în cazierul administrativ o
sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi. II. Condiţiile
de desfăşurare ale concursului: -perioada de înscriere– 24 Mai– 13 Iunie
(inclusiv), instituţia publică la care se
depun dosarele de înscriere–
D.G.A.S.P.C Sector 3, Str. Parfumului, nr. 2-4. -data organizării
concursului de promovare27.06.2016 -proba scrisă; -interviul:
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de
la susţinerea probei scrise; -locul de
desfăşurare al concursului– sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 3. Alte menţiuni
referitoare la organizarea concursului, condiţiile de participare la
concurs şi bibliografie se pot obţine la
telefonul: 0730.013.862 –Serviciul
Organizare Resurse Umane.
l În conformitate cu prevederile
H o t ă r â r i i G u v e r n u l u i n r.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post
vacant de natură contractuală de
şofer I la Biroul Investiții,
Protocol şi Administrativ–
Direcția Management Contracte,
Investiții şi Protocol. Condiţiile
necesare ocupării postului: studii
gimnaziale absolvite, carnet de
conducere minim categoria B.
Concursul se organizează la
sediul Ministerului Fondurilor
Europene din Bd. Ion Mihalache
nr. 15-17, sect. 1, Bucureşti şi va
consta în proba scrisă şi proba
practică în data de 15.06.2016,
ora 10,00 şi interviu (data interviului va fi comunicată la afişarea
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rezultatelor probei scrise). Dosarele de concurs vor conține documentele prevăzute la art. 6 din
Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi se
depun la sediul Ministerului
Fondurilor Europene în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț
(termen limită 07.06.2016).
Condițiile de participare şi de
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informații necesare
sunt afişate la sediul instituției şi
pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Relații suplimentare se pot obține
la tel.: 0372.838.669 sau la sediul
Ministerului Fondurilor Europene– Direcția Economică şi
Resurse Umane.

VÂNZĂRI CASE
l Vând vilă nouă stațiunea Băile
Olăneşti, 263 mp cu 6 dormitoare,
living – 40 mp; încălzire podea;
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri,
încălzire pe lemne, curent şi solară;
acces gaze; curent mono şi trifazic;
apă curentă + fântână, canalizare;
magazie, foişor, 2 terase deschise;
parțial mobilată. Se poate folosi şi
ca pensiune; teren 1730 mp, poziție
stradală. Merită văzută. Preţ
420.000 Euro, negociabil. Pentru
oferte serioase, colaborăm şi cu
agenţii imobiliare. Relații la
telefon: 0765/039813. Site vizualizare poze: http://curieruldevalcea.
ro/anunturi/.

CITAȚII
l Domnul Minea Gabriel Remus,
în calitate de pârât, este citat în
dosarul nr. 39166/215/2014 în data
de 31.05.2016, ora 08.30, la Judecătoria Craiova, complet CMF4,
obiect: divorţ.
l Societatea Agricolă „Prodcereal” cu sediul în oraş Târgu
Frumos, jud. Iaşi este chemată la
Judecătoria Paşcani, sala 1,
complet C-1 MF, pe 14.06.2016, ora
9:00, în dosar nr. 4817/866/2013 în
calitate de pârâtă în proces cu
reclamanţii Aanei Cezar ş.a.
pentru anulare act.
l Numiţii Livanu Cornel şi
Livanu Felicia cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Botoşani,
str.Dobosari, nr. 66A, judeţul Botoşani, sunt citaţi la Judecătoria
Dorohoi pe data de joi, 02.06.2016,
ora 8,30, în calitate de pârâţi în
Dosarul 4116/222/2015.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data de
31.05.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui
practician în insolvență, în dosarele de insolvență privind pe
debitoarele: - S.C. Triangulus Dio S.R.L (dosar nr. 306/98/2016),
cu sediul în Țăndărei, județul Ialomița; - S.C. Geo Moda Fashion
S.R.L. (dosar nr. 906/98/2016), cu sediul în Urziceni, județul
Ialomița; - S.C. Caniamel S.R.L. (dosar nr. 432/98/2016), cu
sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Bio Atlantis S.R.L.
(dosar nr. 1057/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița;
- S.C. Vlams Oil Holding S.R.L. (dosar nr. 434/98/2016), cu sediul
în Slobozia, județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița,
respectiv Tribunalului București, întocmite conform prevederilor
art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1451/2015, privind procedurile de
agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
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l Societatea Agricolă „Ion
Creangă” cu sediul în sat Buznea,
comuna Ion Neculce, jud. Iaşi este
chemată la Judecătoria Paşcani,
sala 1, complet C-1 MF, pe
14.06.2016, ora 9:00, în dosar nr.
4817/866/2013 în calitate de pârâtă
în proces cu reclamanţii Aanei
Cezar ş.a. pentru anulare act.
l Societatea Agricolă „Siloma” cu
sediul în Găneşti, comuna Ion
Neculce, jud. Iaşi este chemată la
Judecătoria Paşcani, sala 1,
complet C-1 MF, pe 14.06.2016,
ora 9:00, în dosar nr. 4817/866/2013
în calitate de pârâtă în proces cu
reclamanţii Aanei Cezar ş.a.
pentru anulare act.
l Numita Şerban Maria, domiciliată în Craiova, str.Transilvaniei,
nr.12, jud.Dolj, este chemată în
calitate de pârâtă la Judecătoria
Craiova (str. A.I. Cuza, nr. 30) la
data de 03.06.2016, complet Ccom
6, ora 10.30, în dosarul cu nr.
28594/215/2015, având ca obiect
pretenţii de către SC Compania de
Apă Oltenia SA.
l Blaga Sutu Sergiu cu domiciliu:
Neagra, comuna Tasca, Bicaz, este
citat în data 31.05.2016 la Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul
3115/279/2015.
l Subscrisa S.C. Zendev Hous
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Aleea
SLT P.M. Dragoş Mladinovici nr. 2,
bl. R11, sc. 3, et. 6, ap. 108, sector 4,
este chemată să se prezinte în calitate de pârâtă la Tribunalul Ilfov în
data de 08.06.2016, completul F3,
ora 9.00 în proces cu reclamantul
Damean Gheorghe, dosar nr.
1221/93.2015, acţiune având ca
obiect contestaţie decizie de muncă.
l România. Judecătoria Lugoj.
Judeţul Timiş. Dosar

mARȚI / 24 mai 2016

nr.3219/252/2015. Data emiterii:
20.05.2016. Citaţie publicitate
nr.3219/252/2015. Pârâţii Fercea
Dimitrie, Fercia Dimitrie, Poru
Dimitrie şi Drăgoi Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Comuna Ştiuca, Sat Zgribeşti,
nr.108, judeţul Timiş, în prezent cu
domiciliu necunoscut, sunt citaţi la
Judecătoria Lugoj pentru termenul
din 21.06.2016, în calitate de
pârâţi, ora 12.00, sala 10, în proces
cu reclamantul Sogor Ion Dumitrie, în cauza având ca obiect
declarare judecătorească a morţii.
Preşedinte, Eugen Cosmin Parfin.
Grefier, Dana Morariu.
STAMATE ADAM, fiul lui
Matei şi Neaga este chemat în
data de 07.06.2016 la SPN
Probitas din municipiul Sfântu
Gheorghe, judeţul Covasna, Str.
Oltului nr. 11, tel. 0267.352.929,
pentru a participa la dezbaterea
succesorala după defuncta
Stamate Dora. În caz de neprezentare veţi fi prezumat renunţător în condiţiile art.1112 Cod
civil.

DIVERSE
l Private Liquidation Group
IPURL numită administrator
judiciar provizoriu în dosarul
591/111/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Racz Sandor I.I. CUI
28176784 F05/455/2011 îi anunţă
pe toţi creditorii societăţii sus
menţionate că s-a deschis procedura prevăzută de Legea nr.
85/2014 şi, în consecinţă: 1.
termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanței dumneavoastră asupra
averii debitoarei RACZ SANDOR
II este data de 01.07.2016; 2.
termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 27796/23.05. Anunțul privind
vânzarea. Anul 2016, Luna 05, Ziua 23. În conformitate cu
prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor
active aparținând: - SC Pentru Productie Feeria SRL, Punct de
lucru Plopeni cu sediul ﬁscal în localiatea Urziceni, jud. Ialomița. Mașină de aplicat cant Holzher Trim 1402MFE PVC, preț de pornire
22.428 lei fără TVA, a 2-a licitație; - Circular vertical Holzher Mod
1225, preț de pornire 32.058 lei fără TVA, a 2-a licitație; - Centru
de prelucrare a lemnului Ecomaster tip 7113 și CNC, preț de
pornire 67.322 fără TVA, a 2-a licitație; - Mașină de aplicat cant
Holzher BC 91, preț de pornire 17.456 lei fără TVA, a 2-a licitație; Compresor cu șurub Kaeser tip SMI1/7,5: uscător de aer tip 11
rezervor de aer 5001, preț de pornire 13.886lei fără TVA, a 2-a
licitație; - Utilaj prelucrarea ﬁerului forjat Hebo, preț de pornire
28.774 lei fără de TVA, a 2-a licitație; - Mașină de ascuțit scule RS
1001, preț de pornire 2.106 lei fără TVA, a 2-a licitație; - Mașină
de frezat Holzher, preț de pornire 1667 lei fără TVA, a 2-a licitație.
- SC Limo Rent SRL cu domiciliul în localiatea Baicoi, str.
Progresului, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14. - Autoutilitară Citroen PH18-LIM, nr. de identiﬁcare FBGT2A0011T24E3, preț de pornire
licitație 13.150 lei (fără TVA), prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de participare,
oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate)
în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești - Scăeni,
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Legea 207/2015, până în ziua de 13.06.2016, ora 16:30. Licitația
va avea loc în data de 14.06.2016, la orele 11.00 - 12.00, la SFO
Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Anunțurile nr. 27793, 6335/23.05.2016 pot ﬁ consultate
la sediul organului ﬁscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.268.674. Prezentul anunț va ﬁ publicat pe site de pe data de
24.05.2016, până pe data de 13.06.2016, inclusiv.

comunicare a tabelului preliminar
al creanţelor va fi data de
25.07.2016; 3. termenul pentru
soluționare eventualelor contestații
va fi data de 01.08.2016 şi termenul
pentru afişarea tabelului definitiv
al creanțelor va fi data 22.08.2016;
4. prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de
02.08.2016, ora 14.00, la adresa din
Oradea, str. Avram Iancu nr. 2
ap.11, județul Bihor.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
incheierii din data de 20.05.2016
pronunţată de Tribunalul Prahova
în dosarul 2799/105/2016, anunţă
deschiderea procedurii generale a
insolventei SC Vebo Import Export
SRL Ploiesti,str. Basarabilor,nr.11,
bl.K2, et. 1, ap.14, jud. Prahova,
6484600, J29/2714/1994. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor este
04.07.2016. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
22.07.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este
16.08.2016. Prima adunare a creditorilor la data de 27.07.2016, ora
14/00 la sediul administratorului
judiciar.

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura
generala privind debitoarea SC
Fabioilo Company SRL, in
Dosarul nr. 4716/105/2014,
Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 537 din 12.05.2016 cu
termenele: depunere declaratii
creantă 24.06.2016, întocmirea
tabelului suplimentar al creantelor
24.07.2016, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 23.08.2016.
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura
generala privind debitoarea SC Sot
Pan Group SRL, in Dosarul nr.
1097/105/2014, Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr.536 din
12.05.2016 cu termenele: depunere
declaratii creantă 24.06.2016,
întocmirea tabelului suplimentar al
creantelor 24.07.2016, întocmirea
tabelului definitiv consolidat
23.08.2016.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale de
insolventa in Dosarul nr.
2072/105/2016, Tribunal Prahova,
conform Incheierii din 20.04.2016
privind pe SC Ianstruct All
Industry SRL, cu termenele: depunere declaratii creantă 06.06.2016,
întocmirea tabelului preliminar al
creantelor 27.06.2016, întocmirea
tabelului definitiv 22.07.2016,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 10.06.2016 orele
13.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale de
insolventa in dosarul nr.
7819/105/2015, Tribunal Prahova,
conform Sentintei nr. 416 din
07.04.2016 privind pe SC Savita
Cons Instal SRL, cu termenele:
depunere declaratii creantă
30.04.2016, întocmire tabel preliminar creante 20.05.2016, întoc-

mire tabel definitiv 25.05.2016,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 21.06.2016, orele
12.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

LICITAȚII
l Erată - Revenim la anunţul
transmis către dumneavoastră,
înregistrat la Primăria municipiului Alexandria sub nr.
1624/20.05.2016, referitor la licitaţia privind concesionarea unui
imobil în suprafaţă de 346,00 mp,
aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada
Dunării, nr. 6C, lot 1, pentru care
este necesară publicarea unei erate
care priveşte data licitaţiei şi
anume: “Licitaţia va avea loc la
data de 14.06.2016, orele 11.00, la
sediul Primăriei Municipiului
Alexandria...”. Celelalte informaţii
cuprinse în anunţul iniţial rămân
neschimbate.
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
organizează licitaţie publică
deschisă, în data de 14.06.2016,
orele 10.00 pentru concesionare
teren arabil în suprafaţa de
29.3583ha distribuit astfel:
-9,3700ha în T8; -2,0000ha în T8;
-3,0000ha în T5, T6; -8,0000ha în
T46; -6,5000ha în T6. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la Biroul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini
este de 50 lei. Data limită pentru
depunerea oferte lor: 14.06.2016,
orele 09.00.
l SRTFC Braşov, cu sediul în
Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 45 A,
organizează în data de 07.06.2016,
ora 10.00, la sediul societăţii, licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru atribuirea prin închiriere a
următoarelor spaţii: Cabinet medicină de familie- 50,45 mp; Cantină
depoul Braşov- 574,25 mp;
Cantina depoului Sibiu- 574,26
mp. Spaţiile sunt situate în Braşov,
str. Fundătura Hărmanului nr. 2Depoul Braşov şi Sibiu, str. Dorobaţilor nr. 8-10. Preţul de pornire a
licitaţiei este de 20 lei/mp/lună fără
TVA. Caietele de sarcini se pot
procura de la sediul societăţii
(camera 310) până la data de
03.06.2016, ora 12.00, iar documentaţia necesară participării la
licitaţie va fi depusă la sediul organizatorului (camera 203) până la
data de 07.06.2016, ora 09.00.
Informaţii suplimentare la telefon:
0268/410233 interior 144541 dl.
Marius Stanea.
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 25% 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,
30.03.2016 si 19.05.2016. Licitaţia
va avea loc pe data de 02.06.2016
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud. Prahova. Relaţii suplimentare
la telefon 0344104525.
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
1.674.600 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
25% 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, 30.03.2016 si
19.05.2016. Licitaţia va avea loc pe
data de 02.06.2016 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la 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, pe care se afla amplasata o baraca la pretul de 55.050
lei (fara TVA). Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 25% 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,
30.03.2016 si 19.05.2016. Licitaţia
va avea loc pe data de 02.06.2016
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud. Prahova. Relaţii suplimentare
0344104525.
l Primăria Comunei Negreşti, cu
sediul în comuna Negreşti, DJ 156
A, nr.117, judeţul Neamt, cod
poştal 617157, cod fiscal 17474424,
tel./fax: 0233.246.944, organizează
licitaţie publică deschisă conform
OUG nr.54/2006 în vederea concesionării teren păşune în suprafaţă
de 17,10ha. Lot Dohotărie şi
34,14ha. lot Islazu Mic, situate în
extravilanul comunei Negreşti,
judeţul Neamţ, din domeniul
public al acesteia, în vederea întreţinerii prin păşunat. Documentaţia
de atribuire privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare se achiziţionează de la
sediul Primăriei Comunei Negreşti
la preţul de 50Lei. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
01.06.2016, ora 16.00. Ofertele vor

fi transmise până la data de
08.06.2016, ora 15.00, la sediul
Primăriei Comunei Negreşti, sat
Negreşti, comuna Negreşti, judeţul
Neamţ. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 09.06.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Negreşti.
Denumirea înstanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Neamţ, Secţia Contencios Administativ şi Fiscal, b-dul
Republicii, nr.16, localitatea Piatra
Neamţ, cod poştal 610005, telefon:
0233.212.294, fax: 0233.235.655,
e-mail: tribunal-neamt@just.ro.
l Organizatorul licitaţiei: Regia
Publica Locala Ocolul Silvic
Bucegi Piatra Craiului RA cu
sediul in Cristian, Aleea Eroilor
nr.7, jud.Brasov, tel. 0268/236102,
fax: 0268/236.320, e-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 7 iunie 2016,
ora 12,00.Locul desfăşurării licitaţiei: Cristian, Aleea Eroilor nr.7,
jud.Brasov. Tipul licitaţiei: licitatie
publica cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.
924/2015.Data şi ora organizării
preselecţiei: 27 mai 2016, ora 13,00.
Data şi ora limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 27 mai 2016, ora 12,00.
Lista loturilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul
de licitare pentru fiecare lot sunt
afişate la sediul organizatorului şi
pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie este de 97
mc fag, lemn pentru cherestea.
Masa lemnoasă fasonată oferită
spre vânzare nu provine din fond
forestier proprietate publică certificat. Masa lemnoasă fasonată
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca
prin negociere. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 23 mai 2016. Operatorul
economic/grupul de operatori
economici participant/ participanti
la licitatie trebuie sa achite, anterior inceperii sedintei de licitatie, o
garantie de contractare in cuantum
de 5% din valoarea de pornire la
licitatie pentru volumul de masa
lemnoasa pe care intentioneaza
sa-l cumpere. Neincheierea

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunță
organizarea unei licitații publice deschise cu
strigare privind închirierea unui spațiu
comercial provizoriu, în suprafață de 12 mp,
situat în Municipiul Târgu Jiu, Bulevardul
Ecaterina Teodoroiu, stația de autobuz CAM.
Durata închirierii este de 2 ani, prețul de pornire
este de 850 lei/trimestru.
Licitația va avea loc în data de 16.06.2016, ora
13.00, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.
Data limită de depunere a ofertelor este
16.06.2016, ora 10.00.
Caietul de sarcini și Instrucțiunile pentru
ofertanți precum și relații suplimentare se
obțin de la Biroul Licitații și Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Municipiului Tg. - Jiu,
tel. 0253.205036.
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contractului de vanzare –cumparare a masei lemnoase adjudecate
in termen de 10 zile lucratoare de
la data licitatiei, din culpa exclusiva a operatorului economic/
grupui de operatori economici
adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa
respectiva si pierderea garantiei de
contractare aferente. Tariful de
participare la licitatie este in
valoare de 100 lei. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: cererea de partici-

pare insotita de documentele
prevazute in caietul de sarcini pot
fi depuse la sediul regiei sau pot fi
trimise in format pdf pe fax, prin
posta sau pe e-mail. Documentele
atasate cererii de participare, in
copie vor fi certificate de conformitate cu originalul prin semnarea de
catre reprezentantii legali ai operatorului economic/ grupului de
operatori economici. Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Regia Publică Locala Ocolul

Silvic Bucegi Piatra Craiului RA,
persoana de contact: ing. Misica
Leonte Cornel la numerele de
telefon si fax: 0268/236.102 si
0268/236.320 sau pe adresa de
e-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.
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:
Primăria Podari, CUI: 4553399,

strada Dunării, nr. 67, localitatea
Podari, judeţul Dolj, telefon
0251.339.155, fax: 0251.339.155,
e-mail: primaria.podari@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Concesionarea a 8.732mp din
comuna Podari, judeţul Dolj, teren
neproductiv situat în extravilanul
satului Podari, tarlaua 19, parcela
264/2, pe partea stângă a drumului
comunal 270 ce duce la satul Palilula, care aparţine domeniului
public al Comunei Podari, judeţul
Dolj. Terenul se concesionează în
vederea amenajării unei zone
industrial-comerciale. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire a fost
întocmită în conformitate cu preved e r i l e O U G n r. 5 4 / 2 0 0 6 .
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Documentaţiei de atribuire poate fi
achiziţionat în urma unei cereri
scrise. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţiei de atribuire poate fi achiziţionat
de la sediul Primăriei Podari,
strada Dunării, nr.67, judeţul Dolj,
serviciul Achizitii publice. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Costul Documentaţiei de atribuire pentru obţinerea
acestui exemplar este 5Lei care va fi

achitată la casieria din sediul
Primăriei Podari, judeţul Dolj. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10/06/2016, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: Ofertele vor contine cerințele specificate
prin Documentația de atribuire şi
instrucțiunile privind modul de
elaborare şi prezentarea ofertelor.
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 15/06/2016, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Podari, strada
Dunării, nr. 67, localitatea Podari,
judeţul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Două exemplare (un exemplar original şi o copie). Fiecare
exemplar va fi introdus intr-un plic
sigilat pe care se va trece numele
ofertantului si mentiunea original
si copie. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 15/06/2016,
ora 15.00, la sediul Primăriei
Podari, strada Dunării, nr. 67, localitatea Podari, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Dolj, Secţia de
Contencios Administrativ, Str.
Brestei nr.12, localitatea Craiova,
telefon 0251/418.612, fax
0251/419.851, tr-dolj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 20/05/2016.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 59244/13.10.2010, aparţinând
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PFA Drăghici Nae, F3/1528/2010,
CUI 27540169. Se declară nul.
l SC Bactali Concept SRL, cu
sediul în Str.Begoniei, nr.18-20,
Oraşul Măgurele, jud.Ilfov , având
CUI RO31472488 declară pierdut
certificat înregistrare fiscală. Î
declarăm nul.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto
transport mărfuri şi persoane şi
card tahograf, eliberate de ARR
Vâlcea, pe numele Nițu Trăşculescu Gabriel, din comuna
Tomşani, sat Foleştii de Jos,
județul Vâlcea. Se declară nul.
l S.C. AXL Custom Expedition
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/11287/2008 şi C.U.I.
RO24113759, declar pierdută
ştampila rotundă a firmei, fără „J”
şi fără „C”. Se declară nulă.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto, seria CPC nr. 0228303000,
valabil în perioada: 27.11.2013–
16.08.2018, eliberat de A.R.R.
Neamț, pe numele Markuş Andrei.
Se declară nul.
l S.C. Philippe Impex S.R.L.
sediu social Bucureşti, Sector 6, str.
Dealului nr.2, bl.F8, sc.2, et.1,
ap.25, cod unic de înregistrare
4878226, J40/22655/1993, declar
pierdut (nul) Certificat constatator
sediu secundar Bucureşti, Sector 2,
str. Nicolae Cânea nr.30, emis
07.04.2010 în baza declaraţiei
nr.149013/01.04.2010.
publicitate

