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OFERTE SERVICIU
l Asociatia Pro ACT Suport 
(www.proactsuport.ro) angajeaza 
lucratori sociali fara experienta, cu 
studii medii. Trimiteti CV la 
office@proactsuport.ro sau sunati 
la: 0743.011.211.

l Penitenciarul Miercurea Ciuc 
scoate la concurs 8 posturi vacante 
de agent operativ -bărbaţi în 
sectorul siguranţă şi regim peniten-
ciar. În termenul de înscriere, de 15 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, adică până la data de 14 
noiembrie 2016, ora 15.00, inclusiv, 
candidaţii depun dosarele de 
candidat complete la structura de 
resurse umane din unitate. Taxa de 
participare la concurs este de 85Lei. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul unităţii, str.Zöld 
Péter, nr.2, pe site-ul unităţii (http://
anp.gov.ro/web/penitenciarul-mier-
curea-ciuc/cariera) şi a Administra-
ţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

l Primăria Comunei Purani, 
judeţul Teleorman, cu sediul în 
comuna Purani, satul Puranii de 
Sus, Şos.Piteşti, nr.17, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante în 
cadrul Compartimentului Admi-
nistrativ, Gospodăresc şi Întreţi-
nere: 1.Magaziner: -studii medii; 
-10 ani vechime în muncă; 2.Îngri-
jitori -2 posturi: -studii 10 clase; -5 
ani vechime în muncă. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Purani, astfel: -proba 
scrisă în data de 15 noiembrie 2016, 
ora 10.00; -interviul în data de 17 
noiembrie 2016, ora 10.00. Condi-
ţiile de participare şi bibliografia 
vor fi afişate la sediul Primăriei 
Purani. Dosarele de participare la 
concurs vor conţine documentele 
prevăzute de art.6 din HGR 
nr.286/2011 şi vor fi depuse până la 
data de 07 noiembrie 2016, ora 
16.00. Relaţii la sediul Primăriei 
Comune i  Puran i ,  t e l e fon : 
0769.220.150, e-mail: primariapu-
rani@yahoo.com

l Primăria Comunei Brezoaele, cu 
sediul în localitatea Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr.24, județul Dâmbo-
vița, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de conducător auto pentru 
microbuzul şcolar, în conformitate 
cu art .7 din HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 16.11.2016, 
ora 10.00; -proba practică în data 
de 18.11.2016, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -deținerea unui permis 
de conducere pentru categoriile B, 
BE, C, CE, D şi DE (minim 3 ani); 
-certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto; -aviz 
medical siguranța circulației şi aviz 
psihologic pentru funcția de condu-
cător auto; -cazier judiciar fără 
mențiuni; -adeverință medicală; 
-vechimea în muncă nu este nece-
sară. Candidații vor depune dosa-

rele de participare la concurs până 
la data de 7.11.2016, ora 16.00, la 
sed iu l  Pr imăr ie i  Comune i 
Brezoaele. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Primăriei 
Comunei Brezoaele, persoană de 
contact: Ghita Adriana Luminita, 
tel :  0245.715.601 şi  e-mail: 
primaria_brezoaele@yahoo.com, 
precum şi pe site-ul: www.primari-
abrezoaele.ro

l Primăria Comunei Greaca orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, 
Compartiment Financiar-contabil 
şi resurse umane. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Greaca, judeţul Giurgiu, 
în data de 23 noiembrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă, şi pe 25 noiem-
brie 2016, ora 10.00, proba de 
interviu. Condiţii de participare la 
concurs pentru postul de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, 
Compartiment Financiar-contabil 
şi resurse umane: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă. 
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 
Primăriei Comunei Greaca, judeţul 
Giurgiu, şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, modificată 
şi completată de Hotărârea Guver-
nului nr.1173/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Comunei Greaca: www.
comunagreaca.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Greaca, la 
Secretariat, tel.0246.246.042.

l Spitalul Orăşenesc Făurei, jud.
Brăila, cu sediul în Făurei, str.Păcii, 
nr.6, organizează în data de 
15.11.2016, ora 10.30, concurs/
examen, conform Legii nr.284/2010 
şi HG nr.286/2011, actualizată, 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi: Post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată: Nr.crt.; 
Funcţia; Felul postului; Număr de 
posturi; Locul de muncă; Data 
concursului. 1; Registrator medical; 
Vacant; 1; Spital; 15.11.2016. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
15.11.2016, ora 10.30, la sediul 
spitalului, loc.Făurei, str.Păcii, nr.6, 
jud.Brăila. Proba interviu va avea 
loc în data de 15.11.2016, ora 15.00. 
Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului: -diplomă de studii medii; 
-cunoştinţe operare calculator; 
-minim un an vechime în speciali-
tatea registrator medical. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, la 
sediul spitalului, respectiv data de 
07.11.2016, ora 14.00. Relaţii supli-
mentare la comp.RUNOS al spita-
lului, la tel.: 0239.661.390 sau 
0720.518.533 şi pe site-ul unităţii: 
www.spitalulfaurei.ro

l În conformitate cu prevederile 
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 45/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene, 
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 
15-17, sector 1, organizează în data 
de 03.11.2016, ora 10,00 (proba 
scrisă) concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcții 
publice vacante: 1. expert, clasa I, 

grad profesional asistent la Servi-
ciul Asigurarea Capacității Admi-
nistrative, Direcția Economică şi 
Resurse Umane. Condiţii necesare 
ocupării postului: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă/ 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă în domeniul ştiințe 
juridice/ economice/ administrative, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an. Condițiile de partici-
pare şi de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte informații 
necesare sunt afişate la sediul insti-
tuției şi pe site-ul www.fonduri-ue.
ro. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, la sediul 
ministerului. 

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a două posturi contractuale 
vacante: Direcţia de achiziţii, inves-
tiţii şi servicii administraţie gene-
rală, Compartimentul logistică şi 
organizare evenimente: 2 Posturi 
Şofer tr. I. Condiţii specifice: 
-minimum studii gimnaziale; 
-vechime minimum 6 ani; -permis 
de conducere valabil categoria B şi 
C (sau atestat transport persoane). 
Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică 
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, 
sector 5, Bucureşti, în data de 
15.11.2016, ora 10.00 proba scrisă şi 
18.11.2016, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României Partea a 
III-a, la sediul Institutului Naţional 
de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5, Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate 
şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică şi pe site-ul Institutului 
Naţional de Statistică (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică şi la numărul de 
telefon: (021)317.77.82.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi 
contractuale vacante Direcţia 
instrumente inovatoare în statis-
tică. Serviciul de econometrie 
avansată: -1 post Şef Serviciu. 
Condiţii specifice: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 2 ani; -1 post Consilier 
IA. Condiţii specifice: 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: 
minimum 6 ani;-2 posturi Consilier 
Debutant. Condiţii specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
vechime în specialitatea studiilor: 0 
ani. Concursul se organizează la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică din Bucureşti, Bd. Liber-
tăţii 16, sector 5, Bucureşti, în data 
de 16.11.2016, ora 10:00, proba 
scrisă şi 21.11.2016, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se 

pot depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Statistică 
din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 6  din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Insti-
tutului Naţional de Statistică şi pe 
site-ul Institutului Naţional de 
Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Institutului Naţional de Statistică şi 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
(021)317.77.82.

l Primăria Comunei Bodeşti, cu 
sediul în comuna Bodeşti, sat 
Bodeşti, județul Neamț, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcției de execuție contractuale 
vacante de muncitor din cadrul 
Compartimentului Gospodărire 
Comunală al Aparatului de specia-
litate al Primarului comunei 
Bodeşti. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei 
Bodeşti, din satul Bodeşti, comuna 
Bodeşti, județul Neamț, astfel: -7 
noiembrie 2016, ora 16.00: data-li-
mită pentru depunerea dosarului 
de concurs; -15 noiembrie 2016, ora 
10.00: proba scrisă; -16 noiembrie 
2016, ora 10.00: proba interviu. 
Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: pentru a 
ocupa un post contractual vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 
din 23 martie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exerciţiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-

ţile sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Participanții 
la concurs trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții specifice: 
-studii generale; -permis de condu-
cere categoriile B, C, E; -vechime în 
muncă şi în domeniu minim 3 ani. 
Anunțul de concurs şi bibliografia 
sunt afişate la avizier şi pe site-ul 
unității: www.bodesti.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Bodeşti, din sat 
Bodeşti, comuna Bodeşti, județul 
Neamț, telefon: 0233.243.088, 
Secretariatul comisiei de concurs.

l Primăria Comunei Dumbrăviţa 
organizează, în baza prevederilor 
HG nr.611/2008, concurs de recru-
tare pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a funcţiei publice 
de execuţie vacante de inspector, 
clasa I, gradul profesional asistent, 
în cadrul Compartimentului 
Agricol. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zu te  de  a r t . 54  d in  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: 
-studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul agricol; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 24.11.2016, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Dumbrăviţa; -proba 
interviu se va comunica ulterior 
probei scrise. Dosarele de înscriere 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 

art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se depun 
la sediul instituţiei în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul instituţiei şi pe 
site-ul: http://www.e-primarii.ro/
primaria-dumbravita-tm, secţiunea 
Stiri/Anunturi. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primă-
r ie i  Comunei  Dumbrăviţa , 
Compartimentul Resurse Umane, 
telefon: 0371.107.409.

l Primăria comunei Valea Stan-
ciului, județul Dolj, anunţă organi-
zarea unui  concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului vacant de personal 
contractual de execuție, Referent I, 
la Compartimentul Asistență 
Socială din cadrul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. Condiţiile 
generale de participare: cele specifi-
cate la art.3 din Anexa nr.1 la HG 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, vechime în muncă minim 5 
ani, studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat. Concursul 
va consta în selecţia dosarelor de 
înscriere, probă scrisă şi interviu. 
Dosarul va cuprinde în mod obliga-
toriu actele prevăzute la art.6 din 
Anexa nr.1 la HG nr.286/2011 
pentru  aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piile generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Data şi 
ora susţ ineri i  concursului : 
15.11.2016, ora 10.00- proba scrisă, 
18.11.2016, ora 10,00- interviul, la 
sediul Primăriei Valea Stanciului, 
judeţul Dolj. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Primăriei Valea 
Stanciului, judeţul Dolj în termen 
de 10 zile de la publicarea anun-
țului in Monitorul Oficial. Dosarele 

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. Jud. Dâmbovita, Orș. Titu, Str. Gării nr. 7. Dosar de executare nr. 436/Titu. Nr. 32242 
din 18.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 
2016, Luna Noiembrie, Ziua 10. 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 10, luna 
Noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Titu, Strada Gării nr. 79, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Ro Diesel Prod Com SRL, cu domiciliul 
fiscal în sat Sălcuța nr. 156 E, oraș Titu, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală: 7489541. a) 
Teren arabil intravilan în suprafață de 4.086 mp, situat în sat Sălcuța, oraș Titu, județ Dâmbovița, tarla 
55, parcela 392/5, identificat cu număr cadastral provizoriu 976, înscris în CF nr. 640 a localității la 
A+1 - preț de pornire a licitației (II-a) 54.143lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile este de 20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 270, 
alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu. Sarcini: P.V. de sechestru pentru 
bunuri imobile nr. 14644/28.04.2015. Ipotecă rang I. 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 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 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 
0245.651112. Data afișării: 24.10.2016.
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trebuie să cuprindă în mod obliga-
toriu următoarele documente: 
cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului  instituţiei 
publice organizatoare, copia actului 
de identitate, copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, copiile documen-
telor care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului 
(carte de muncă sau adeverinţa 
care să ateste vechimea în muncă), 
cazierul judiciar, adeverinţa care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sani-
tare abilitate, curriculum vitae, alte 
documente relevante pentru desfă-
şurarea concursului, adeverinţa 
care atestă starea starea de sănă-
tate conţine, în mod clar, numărul, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia, în formatul stan-
dard stabil it  de Ministerul 
Sănătăţii. Copiile de pe actele 
prevăzute mai sus se  prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, în vederea 
certificării pentru conformitate cu 
originalul. Relații suplimentare la 
numărul de telefon 0251/352.025. 
Responsabil procedură şi persoană 
de contact Referent superior Sîrbu 
Aurelia.

l Institutul de Filosofie Şi Psiho-
logie “C.Rădulescu- Motru”,_cu 
sediul în Bucureşti, strada Calea 13 
Septembrie  nr. 13, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi: -1 post de cercetător 
ştiinţific gradul I în domeniul Filo-
sofie –specialitatea Filosofia idealis-
m u l u i  g e r m a n ,  o n t o l o g i e 
românească; -1_post de cercetător 
ştiinţific gradul I în domeniul Filo-
sofie – specialitatea Logica româ-
nească în secolul XX; gândire 
critică; -1_post de cercetător ştiin-
ţific gradul I în domeniul Filosofie 
–specialitatea Filosofia culturii 
populare româneşti şi istoria filoso-
fiei româneşti în secolul al XIX-lea; 
-1_post de cercetător ştiinţific 
gradul I în domeniul Filosofie –
specialitatea Filosofie germană 
postidealistă în secolul XIX, psiho-
logie fenomenologică şi fenomeno-
logie românească. Condiţiile pentru 
participarea la concurs sunt urmă-

toarele: studii superioare si titlul 
ştiinţific de doctor în Filosofie, 
activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 9 ani; titlul 
ştiinţific de cercetător ştiinţific 
gradul_II sau conferenţiar univer-
sitar; pentru candidaţii care provin 
din afara învăţământului superior 
sau a cercetării ştiinţifice, o 
vechime de 15_ani în profilul 
postului.  Concursurile se vor 
d e s f ă ş u r a  c o n f o r m  L e g i i 
nr.319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare la 
sediul Institutului, Bucureşti, 
Strada Calea 13 Septembrie  nr.13.
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la data 
apariţiei anunţului în „Jurnalul 
Naţional” şi la avizierul Institu-
tului, la Compartimentul Resurse 
Umane al Institutului, de luni până 
vineri între orele 10.00–12.00. 
Dosarele care nu conţin lucrări 
corespunzătoare specialităţilor 
scoase la concurs nu vor fi accep-
tate.  Informaţii suplimentare 
pentru completarea dosarelor se 
pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al Institutului, la 
tel.021.318.24.49.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament 4 camere 
Bucuresti ultra central. Telefon 
0244 513935.

CITAȚII  
l Amihălăchioaie Constantin 
Romică este chemat în judecată la 
Judecătoria Botoşani, la data de 28 
octombrie 2016, în dosarul nr. 
5548/193/2016, în proces de divorţ 
fără copii, cu numita Amihălăchi-
oaie Andreea Paula.

l Numitul Badea Florinel este 
chemat în data 04.11.2016 la Jude-
cătoria Slatina, jud.Olt, în calitate 
de pârât în dosarul numărul 
7857/311/2016, ora 9.00, completul 
CC16, având ca obiect pensie de 
întreţinere, în contradictoriu cu 
Badea Marius-Alexandru.

l Rojişteanu Adrian şi Rojişteanu 
Elena, ambii domiciliaţi în comuna 
Daneţi, judeţul Dolj, cheamă în 
judecată pe Rădulescu Luminiţa, în 
procesul având ca obiect revendi-
care imobiliară, Judecătoria 

Craiova, Complet CF2, ora 10.30, 
t e r m e n  2 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  d o s a r 
3216/215/2015. 

l Numitul Amza Ion, fiul lui 
Amza D.Ion şi al lui Amza Florea, 
născut la data de 10.09.1916 în loc.
Cornu, Jud. Dolj, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Orodel, 
sat Cornu, judeţul Dolj, este citat/
chemat în data de 02 noiembrie 
2016, ora 09.00, la tribunalul Dolj, 
secţia 1 Civilă, camera Sala 6, 
Complet C5R, strada Breslei, nr.12, 
jud. Dolj, în calitate de intimat /
p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.18693/280/2013*, pentru cauza 
de declararea judecătorească a 
morţii, recurrent /petent fiind 
Amza Teodor domiciliat în loc. 
Bascov, str. Lăbuşeşti, nr. 86, jud. 
Argeş.

l Asandei Cătălin domiciliat in 
Iasi, str. Vlădiceni, nr. 14, sc. T3, ap. 
5, jud. Iasi, este citat in calitate de 
parat in dosarul nr. 480/99/2014/a1 
avand ca obiect angajarea raspun-
derii conform art. 138 din Legea 
85/2006 in data de 10.11.2016 ora 
9.00 la Tribunalul Iasi, str. Elena 
Doamna, nr. 1A, jud. Iasi. Sectia II 
Civila-Faliment.

DIVERSE  
l Banca Romaneasca SA Membra 
a Grupului National Bank Of 
Greece vinde 6 autoturisme utili-
zate.Mai multe detalii se pot obtine 
la adresa vanzariauto@brom.ro

l Aceasta informare este efectuata 
d e :   S . N . T. G . N .  Tr a n s g a z 
S.A. Medias, cu sediul in str. Piata 
C.I. Motas, nr. 1, Medias, jud. Sibiu, 
cod postal 551130, ce intentioneza 
sa solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Jiu, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de  “Lucrari privind 
punerea in siguranta conducta 
ø20” Hateg – Dealu Babii-Paroseni, 
zona Dealu Babii”  propus a fi 
amplasat in localitatea Dealu Babii, 
extrav i lan ,  Judetul  Hune-
doara.  Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-

matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la SC 
EXPERT SERV SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l S.N.T.G.N. Transagaz S.A 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari privind punerea 
in siguranta a conductelor Ø28” 
Mediesul Aurit – Sarmasel (Import 
Ucraina), Ø20” Sarmasel – Satu 
Mare (Nord II) si Ø12” Sarmasel – 
Satu Mare (Nord I), Zona Pensi-
unea “Rebeca”, propus a fi 
amplasat in comuna Taga, sat 
Santioana, judetul Cluj. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, luni intre orele 
09:00-16:00, marti – joi intre orele 
09:00-14:00, vineri intre orele 09:00-
12:00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj.

l S.C. Dezvoltare Rahova S.R.L. 
având sediul in B-dul.Pierre de 
Cubertin nr.3-5, Office building, 
etaj 2, camera 9, sector 2, locali-
tatea Bucureşti, titular al planului/
programului "PIZ - Construire 
imobil P+1 cu funcţiunea magazin 
retail" localitatea Bucureşti, Calea 
Rahovei nr.284, sector.5, anunţă 
publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare in cadrul 
şedinţei Comitetului Special 
Construit din data de 20.10.2016, 
urmând ca planul/programul sa fie 
supus procedurii de aprobare fara 
aviz de mediu. Comentarii privind 
decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris la sediul A.P.M. 
Bucureşti, în termen de 10_zile de 
la publicarea anunţului.

l Nr.3933/21.10.2016. Anunț prea-
labil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului Unitatea administrativ-teri-
torială Comuna Brănişca, din 
județul Hunedoara anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 

cadastrale nr.1 începând cu data de 
24.10.2016  pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Comunei 
Brănişca str.Principală nr.67 , 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Primar, Ştef Adel

NOTIFICĂRI  
l Leavis Cont IPURL – Adminis-
trator judiciar notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
privind pe SC Danivin Prodimpex 
SRL, cu sediul in Campina, Str. 
Orizontului nr. 5, jud. Prahova, 
dosar 5996/105/2016 Tribunalul 
Prahova. Termen pentru depunere 
opozitii creditori 10 zile. Termenul 
pentru depunerea declaratii de 
creanta 29.11.2016, intocmire tabel 
preliminar 19.12.2016, solutionare 
contestatii si depunere tabel defi-
nitiv 12.01.2017, adunarea credito-
rilor 23.12.2016 ora 14:00. Relatii la 
tel.  0723880617.

l Leavis Cont IPURL – Lichidator  
judiciar notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei 
privind pe SC Cadtop Imob Serv 
Consulting   SRL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Bahluiului nr.14, 
cam.1, bl. 150, ap. 4, jud. Prahova, 
dosar 6081/105/2016 Tribunalul 
Prahova. Termen pentru depunere 
opozitii creditori 10 zile. Termenul 
pentru depunerea declaratii de 
creanta 25.11.2016, intocmire tabel 
preliminar 05.12.2016, solutionare 
contestatii si depunere tabel defi-
nitiv 29.12.2016, adunarea credito-
rilor 09.12.2016 ora13:00. Relatii la 
tel. 0723880617.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale de 
inso lventa  in  Dosaru l  nr. 
6021/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din data de 
14.10.2016 privind pe SC Statii de 
Spalare Vagoane Cisterna CFR 
S.S.V.A.C. SA, cu termenele: depu-
nere declaratii creantă 25.11.2016, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creantelor 15.12.2016, întocmirea 
tabelului definitiv 09.01.2017, 

prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data  20.12.2016, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

LICITAȚII  
l Leavis Cont IPURL – Lichidator 
judiciar al SC Anvelos SRL, orga-
nizeaza licitatii incepand cu 
28.10.2016 in fiecare zi de vineri ora 
12:00 (4, 11, 18, 25.11.2016), pentru 
vanzarea imobilului situat in 
Ploiesti, Str. Eroilor nr. 29 cu 259 
mp teren la 53.700 euro fara TVA. 
Relatii la telefon 0723880617.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 25.07.2016, conform 
deciziei Adunării Generale a Credi-
torilor din data de 12 Octombrie 
2016, bunurile imobile absolut 
indispensabile exploatării, aparţi-
nând  debitoarei MOLDOMIN SA, 
împreună cu transferul drepturilor 
dobândite şi obligaţiilor asumate 
prin Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer nr. 
2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de Bana-
tite. Informaţiile necesare sunt 
cuprinse în Caietul de sarcini care 
poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. Lici-
taţia se va desfăşura în data de 07 
Noiembrie 2016, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Ministerul Justiţiei, cu sediul în 
Bucureşti, str.Apolodor nr.17, sector 
5, adresă internet www.just.ro oferă 
spre închiriere prin licitaţie publică 
o suprafaţă de 75,50 mp din incinta 
sediului ministerului, pentru “acti-
vităţi de alimentaţie publică şi/sau 
servicii de preparare şi servire a 
mesei pentru salariaţi”. Persoanele 
interesate pot obţine gratuit Docu-
mentaţia de atribuire accesând 
adresa www.just.ro Secţiunea Achi-
ziţii publice sau de la sediul Minis-
terului Justiţiei. Data limită pentru 
depunerea ofertei la Registratura 
Generală a Ministerului Justiţiei: 
09.11.2016 ora 11.00. Data deschi-
derii ofertelor: 09.11.2016 ora 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 11, 
luna 11, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Tehnoagroserv SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Uzunu, com. Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26206501. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Semănătoare păioase Gaspardo, 1 buc., 28500 lei, 20%; Plug 
reversilbil Vogel, 1 buc., 24825 lei, 20%; Tractor Deutz - Fahr, 1 buc., 176025 lei, 20%; Tăvălug TI45, 
1 buc., 14325 lei, 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 numărul de telefon 0246.216705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

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 14, luna noiembrie, 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: 19.725 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, reprezentînd 10% din prețul de pornire a licitației în contul RO89TREZ3215067XXX00 
2664, 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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11.30, la sediul Ministerului Justi-
ţiei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, Serviciul 
Achiziţii Publice, telefon/fax 
0372.041.115/1114, email: achizitii-
publice@just.ro.

l Debitorul SC Alto Adprod SRL- 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: -Teren în supra-
față de 775,09 mp și construcțiile de 
pe acesta, cu o suprafață totală 
construită la sol de 482,09 mp, situat 
în Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 
102, jud. Ilfov. Prețul de pornire al 
licitației este de 78.480 euro exclusiv 
TVA. Prețul caietului de sarcini este 
de 1.000 lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condiționată de 
consemnarea în contul  nr. 
RO88PIRB4218767493001000, 
deschis la Piraeus Bank România 
până la data și ora stabilită pentru 
ședința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licita-
ției și de achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini. 
Caietul de sarcini poate fi achitat în 
contul lichidatorului judiciar nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK- Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la sediul 
ales al acestuia din București str. 
Buzești nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 
1. Prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 02.11.2016 ora 
15.00, iar dacă acesta nu se adjudecă 
la această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de: 
16.11.2016, 29.11.2016 și 14.12.2016 
ora 15.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul ales al  
lichidatorului  judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzești nr. 71, et. 5, cam. 
504, sector 1. Pentru relații supli-
mentare sunați la 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

l Dinu, Urse și Asociații SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar, scoate 
la vânzare: -Autoutilitară BB 
Furgon marca Dacia Logan, an 
fabricație 2008. Prețul de pornire al 
licitației este de 1.350 euro, exclusiv 
TVA. Prețul Caietului de sarcini este 
de 1.000 lei, exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO11BREL0002001080710100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
până la data și ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat cu OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK- Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul de 
corespondență al lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești 
nr. 71, et. 5, sector 1. Documenția de 
participare la licitație se va depune 
în original la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1, până la 
data și ora stabilită pentru ședința 
de licitație. Prima ședință de licitație 
a fost fixată la data de 31.10.2016, 
ora 14,30 iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitație au fost fixate 
în data de: 07.11.2016, 14.11.2016, 
21.11.2016 și 28.11.2016, ora 14.30. 
Toate ședințele de licitație se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul SC Sangria Com SRL- 
în faliment, prin lichidator judiciar 

Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: Mijloace fixe 
(carmangerie) aparținând SC 
Sangria Com SRL- în faliment, 
prețul de pornire al licitației pentru 
fiecare bun în parte este diminuat 
cu 30% față de prețul din Raportul 
de evaluare întocmit în aprilie 
2016, exclusiv TVA, iar lista cu 
aceste bunuri poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA. Participarea la lici-
tație este condiționată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO77PIRB4211727014001000, 
deschis la Piraeus Bank România, 
Sucursala Panduri, până la data și 
ora stabilită pentru ședința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației și de achiziți-
onarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini. Prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 
07.11.2016, iar dacă acestea nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de:  21.11.2016, 05.12.2016, 
19.12.2016 si 09.01.2017 ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul de corespon-
dență al lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr. 71, et. 5, 
sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. 

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al  
Amiral Fish SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 2942 din data de 
07.03.2012, pronuntata in Dosar nr. 
70567/3/2011 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Amiral Fish SRL constand in: 
teren intravilan in suprafata de 
2.680 mp, situat in Comuna Dasca-
lu,Judet Ilfov, tarlaua 55, parcela 
208/63/1, in valoare totala de 
79636,66 lei exclusiv TVA. Vanzare 
bunului imobil apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 
28.10.2016 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. Pana la 
momentul aprobarii unei noi stra-
tegii de vanzare, se vor organiza in 
continuare  licitatii saptamanale la 
pretul de 79.636,66  lei exclusiv 
TVA. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului 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 bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l Anunţ de vânzare: 1.Penitenci-
arul Miercurea Ciuc, cu sediul în 
Miercurea Ciuc, strada Zold Peter, 
nr.2, telefon: 0266.316.972, fax: 
0266.316.974, scoate la vânzare 
prin licitaţie, în condiţiile HG nr. 
766/18.07.2002, autovehiculul: 
autoturism Dacia, tip R5A715- 

Solenza, astfel: -licitaţia va avea loc 
la data de 17.11.2016, ora 12.00, la 
sediul unităţii, strada Zold Peter, 
nr.2, localitatea Miercurea Ciuc, 
judeţul Harghita; -în caz de neadju-
decare, licitaţia va fi reluată la data 
de 23.11.2016, ora 12.00, și la data 
de 30.11.2016, ora 12.00, la sediul 
unităţii, strada Zold Peter, nr.2, 
localitatea Miercurea Ciuc, judeţul 
Harghita. 2.Condiţiile de partici-
pare la licitaţie: La licitaţiile de 
vânzare a bunurilor poate participa 
orice persoană fizică sau juridică 
care va prezenta următoarele docu-
mente: a)chitanţa de achitare a 
taxei de participare la licitaţie, 
eliberată de casieria unităţii organi-
zatoare; b)copie de pe certificatul 
de înregistrare la registrul comer-
ţului sau, după caz, copie de pe 
certificatul de înmatriculare la 
registrul comerţului și de pe codul 
fiscal, pentru persoanele juridice, și 
copie de pe actul de identitate, 
pentru persoanele fizice; c)delegaţii 
să aibă asupra lor documente cu 
toate datele de identificare perso-
nală; d)dovada virării în contul 
unităţii a garanţiei de participare la 
licitaţie. 3.Preţul de pornire a licita-
ţiei pentru autoturism Dacia, tip 
R5A715- Solenza, este de 3.060Lei, 
acesta urmând a fi diminuat 
c o n f o r m  a r t . 2 3  H G 
nr.766/18.07.2002. 4.Cuantumul 
garanţiei de participare: Garanţia 
de participare reprezintă 10% din 
preţul iniţial de vânzare rezultată 
în urma evaluării bunului și se 
depune în contul unităţii organiza-
toare a licitaţiei sau se plătește la 
casieria acesteia cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare înaintea desfășurării 
licitaţiei. Garanţia de participare se 
restituie participanţilor cărora nu li 
s-au adjudecat bunuri sau care nu 
s-au prezentat la licitaţie în termen 
de maximum 15 zile de la data 
desfășurării acesteia. 5.Autovehi-
culul poate fi examinat la sediul 
unităţii, strada Zold Peter, nr.2, 
localitatea Miercurea Ciuc, judeţul 
H a r g h i t a ,  î n  p e r i o a d a 
01-04.11.2016, între orele 10.00-
14.00. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la sediul unităţii sau la 
telefon: 0266.316.972, int.314.

l SC Costrade Impex SRL cu 
sediul in comuna   Păulești, sat 
Păuleștii Noi, str. Principală, nr. 1, 
judetul Prahova, prin lichidator 
judiciar JUST INSOLV SPRL, 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a unor terenuri aflate in 
patrimoniul debitoarei situate pe 
raza comunei Paulesti, sat Coco-
sesti, jud. Prahova, respectiv: tere-
nuri intravilane situate in com. 
Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata 
de: 3248 mp - din acte 3278 mp, 
situat in Cocosesti, T8 A521/193; 
A1000, jud. Prahova, inscris in CF 
20675, nr. cad. 20675, la pretul de 
32 lei/mp; 800 mp – din acte 800 
mp, situat in Cocosesti, jud. 
Prahova, inscris in CF 20265, nr. 
cad. 20265, la pretul de 32 lei/mp; 
2935 mp – din acte 3.000 mp, situat 
in Cocosesti, jud. Prahova, inscris 
in CF 20416, nr. cad. 20416, la 
pretul de 32 lei/mp; 4607 mp – din 
acte 4.520 mp situat in Cocosesti, 
T8; A521/196; A521/196 bis; T9; 
A1001, jud. Prahova, inscris in CF 
20650, nr. cad. 20650, la pretul de 
32 lei/mp; 3800 mp – din acte 3.900 
mp situat in Paulesti, jud. Prahova, 
inscris in CF 20690, nr. cad. 2419, 
la pretul de 32 lei/mp; 960 mp – din 
acte 960 mp, situat in Cocosesti, 
Parcela A521/183, Tarla 8, jud. 
Prahova, inscris in CF 2113, nr. 
cad. 2392, la pretul de 32 lei/mp si 
terenuri extravilane situate in com. 

Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata 
de: 2079 mp – din acte 2.100 mp, 
situat in Cocosesti,  parcela 
A521/194, Tarla:8, inscris in CF 
6820, nr. cad. 10295, la pretul de 32 
lei/mp; 2145 mp – din acte 2145, 
situat in Paulesti, inscris in CF 
20232, nr. cad. 20232, la pretul de 
32 lei/mp; 2223 mp – din acte 2140 
mp, situat in Paulesti, jud. Prahova, 
inscris in CF 20105, nr. cad. 20105, 
la pretul de 32 lei/mp; 2998 mp - 
din acte 3.000 mp, situat in Coco-
sesti – drum – inscris in CF 20331, 
nr. cad. 10070, la pretul de 32 lei/
mp. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015 si in conformitate cu 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar, pretul de pornire 
al licitatiei fiind de 80% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţiile publice vor avea loc pe 
data de 27.10.2016, 17.11.2016 si 
15.12.2016 orele 12.30 în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei intermediare pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior. Organiza-
torul licitaţiei: Ocolul Silvic Valea 
Frumoasei RA cu sediul în locali-
tatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, 
tel. 0269553010, fax:0269553127, 
e-mail: osvaleafrumoaseisb@yahoo.
it 
Data și ora desfășurării licitaţiei: 
04.11.2016  ora 12:00. Locul desfă-
șurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea 
Frumoasei RA cu sediul în locali-
tatea Saliste, str.Baii, nr. 1. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu prezen-
tarea ofertelor scrise în plic închis și 
sigilat. Licitaţia este organizată și se 
va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016. 
Data și ora organizării preselecţiei: 
31.10.2016  ora 12:00. Data și ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 31.10.2016 ora 
10:00. Lista partizilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei 
pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro.  Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 2859 m3, din care 
pe natură de produse:  - produse 
principale: 367(m3);  - produse 
secundare: 1761(m3); - produse de 
igienă:0 (m3); - produse accidentale: 
731(m3); și, respectiv, pe specii și 
grupe de specii:    - rășinoase: 
1329(m3); - fag: 594 (m3); - stejari: 
577(m3); - diverse tari: 241 (m3);  - 
diverse moi: 118 (m3).   Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certifi-
cata  a  u.a.t-urilor. Masa lemnoasă 
pe picior rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei din partizile 
117;148;202;221;238 se poate adju-
deca prin negociere în aceeași zi 
incepand cu ora 14.00. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând 
cu data de: 25.10.2016. Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucră-
toare din culpa exclusivă a operato-
rului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă și pier-
derea garanţiei de contractare 
aferente. Garanţia de contractare 
nu se restituie operatorului 
economic, în următoarele situaţii: a) 
nu a fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 

lemnoase, în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; b) nu 
a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii contrac-
tului; c) își retrage oferta în perioada 
de valabilitate a acesteia; d) a fost 
încheiat în termen contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu 
acordul părţilor, se folosește pentru 
constituirea cauţiunii prevăzute de 
art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 
- Codul silvic, republicată, cu modi-
ficările ulterioare, pentru constitu-
irea garanţiei de bună execuţie și/
sau pentru plata contravalorii masei 
lemnoase contractate. Pentru infor-
maţii și date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
persoană de contact: Ana Mihai, 
număr de telefon: 0269553010, fax: 
0269553127.

PIERDERI  
l Declar pierduta legitimtia de 
student, FABBV, ASE, Berechet 
Cristina Estera.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă CPI eliberat de 
ARR Dolj pe numele Tapalagă 
Maria. Se declară nul.

l Ristea  Daniel pierut atestat 
marfă nr. 0277694000. Îl declar nul.

l SC Omniasig Vig SA, CUI 
11247082 pierdut poliţă asigurare 
seria J nr. 81049, 81050, 81051, 
81052, 81053, 81057, 81058, 81059, 
81060, seria F nr. 2450208, seria G 
nr. 912832, seria B nr. 247060, 
240100, seria F nr. 2438301, 
2438314, 2414820, 2409398, 
2414804, 2290624, seria G 831205, 
891927, 892368, 831271, 892364, 
831203, 831356, 831354, 831355, 
seria J nr. 81029. Le declar nule. 

ANUNȚURI




