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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani,
pentru o gospodărie la ţară,
Craiova. Asigurăm cazare.
R u g ă m s e r i o z i t a t e . Te l .
0784.238.211.
l Erkann Logistics SRL caută
şoferi autocamion, posesori
permis de conducere C+E, deţinători de atestat profesional şi
card tahograf. Experienţă de cel
puţin 3 ani în efectuarea de
transporturi internaţionale,
studiile medii şi cunoştinţe mecanică auto, 0736.107.038.
l Camin de batrani din
Germania, aproape de granita cu
Luxemburg, angajeaza asistente
medicale /asistenti medicali. Se
ofera cazare, contra cost si posibilitate de angajare in camin,
pentru partenerii de viata ai
acestora. Informatii suplimentare puteti obtine la nr.de tel:
0049/151/68500554
l Erată la anunţul apărut în
Jurnalul Naţional din data de
19.01.2017. Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad revine cu
următoarea rectificare la anunţul
privind organizarea concursului
pentru ocuparea postului de
Asistent de cercetare publicat în
data de 19.01.2017. În textul
privind anunţul sintagma
„analize fizico-chimice” se modifică şi devine „analize fizico-mecanice”. Celelalte date din anunţ
privind concursul rămân valabile.
Unitatea Militară 01343
Beiuş organizează concurs
pentru încadrarea unui post
vacant de personal civil
contractual: -contabil debutant /contabil gr. II -I A, studii
medii. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă, în
data de 24.02.2017, iar în
data de 02.03.2017 -interviu.
Data limită de depunere a
dosarelor este -16.02.2017.
Detaliile privind depunerea
dosarelor şi desfăşurarea
concursului se vor face la
sediul U.M. 01343 Beiuş, Str.
General Mociulschi, nr. 1.
Date de contact: 0259.321.852
interior 155.
l Primăria Comunei Traian
Vuia, cu sediul în localitatea
Sudriaş, nr.163A, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: -ghid turism: 1 post.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
24.02.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 24.02.2017,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: Condiţii generale prevăzute de art.3 din Legea 286/2011.
Condiții specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență; -cunoștințe operare
calculator; -existenţa atestatului
de absolvire a cursului de ghid
sau agent turism sau studii de
specialitate în domeniu; -nu se
necesită vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea

a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Traian Vuia. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Traian Vuia, persoană
de contact: Costi Doru Iulian,
telefon: 0256.324.479,
0724.017.503, e-mail: comunatraianvuia@yahoo.com
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
s e d i u l î n B u c u r e ș t i , S t r.
Avalanșei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
06.03.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad
profesional asistent - Direcția
Analiza Pieței Muncii, Programe
de Ocupare și de Formare Profesională a Forței de Muncă;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 06.03.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Călărași, cu sediul în Călărași, Str. 13
Decembrie, nr. 12 scoate la
concurs, în data de 16.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post
temporar vacant: Inspector, grad
profesional superior - Compartiment Achizitii Publice, Administrativ Protecția Muncii și PSI;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii medii liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 16.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Călărași
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Constanța, cu sediul în
Constanța, Str. Lacului, nr. 14
scoate la concurs, în data de
16.02.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:
Inspector, grad profesional superior - Compartiment EURES;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
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temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 16.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Constanța
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântul
Gheorghe, B-dul. Gen. Grigore
Bălan, nr.14 scoate la concurs, în
data de 06.03.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier,
grad profesional superior Compartiment Analiza pieței
muncii, programe de ocupare și
implementare măsuri active;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 06.03.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Covasna.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,
cu sediul în Târgu-Jiu, Str. Lt.
Col Dumitru Petrescu, nr. 1
scoate la concurs, în data de
16.02.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:
Inspector, grad profesional
principal - Compartiment relații
cu angajatorii și economie
socială; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 16.02.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data publi-

cării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Gorj.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str.
Grigore Antipa, nr. 10 scoate la
concurs, în data de 06.03.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional asistent - Compartiment Relații cu
angajatorii și economie socială;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice: 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 06.03.2017 – ora 10:00 –
proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Tulcea.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie din
cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară DoljServiciul Cadastru- Biroul Înregistrare Sistematică, cu
încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum
urmează: 1 post consilier
cadastru gr.II, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată şi
completată. Concursul se va
desfăşura astfel: proba scrisă în
data de 24.02.2017 ora 10,00,

proba interviu în data de
01.03.2017 ora 10,00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă sau studii universitare cu diplomă de licenţă, specializarea cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre şi
cadastru, vechime în specialitate
de mimin 6 luni. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de:
17.02.2017 inclusiv, ora 16,00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI tel. 0251.413.128/
0251.414.286, int.118, fax
0251.418.018 e-mail: dj@ancpi.
ro. Persoană de contact: Cocoşilă
Andreea.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de conducere din
cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară DoljServiciul Cadastru- Biroul Înregistrare Sistematică, cu
încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum
urmează: 1 post şef birou gr.II, în
temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată şi completată.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă în data de
28.02.2017 ora 10,00, proba
interviu în data de 03.03.2017
ora 10,00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi
cadastru, vechime în specialitate
de mimin 2 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de
17.02.2017 inclusiv, ora 16,00, la
sediul OCPI Dolj, cam.104.

Relaţii suplimentare la sediul
OCPI tel. 0251.413.128/
0251.414.286, int.118, fax
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.
ro. Persoană de contact: Cocoşilă
Andreea.
l Colegiul Tehnic „Costin D.
Nenițescu” Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Pașcani,
nr.9, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
-muncitor calificat -lăcătuş
mecanic -treapta profesională II:
1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba practică
în data de 24 februarie 2017, ora
10.00; -proba interviu în data de
27 februarie 2017, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii -absolvent liceu
profil tehnic; -absolvent al unei
școli tehnice de maiştri; -atestat
de calificare profesională obținut
în urma absolvirii studiilor
medii, al unei școli tehnice de
profil sau al unui curs de calificare autorizat de către Ministerul
Muncii/Ministerul Educației;
-vechime în meseria de lăcătuș
mecanic corespunzătoare treptei
profesionale II -minim 15 ani.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Colegiului Tehnic „Costin
D.Nenițescu” Craiova. Relaţii
suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic „Costin D.Nenițescu” Craiova, persoană de
contact: secretar-șef ec.Mitran
Georgeta, telefon: 0351.411.568.
l Conform prevederilor art.7,
alin.(1) şi (4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice aprobat prin
Hotărârea Guvernului 286/2011,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18069152. Nr.
1302/31.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 11.00,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Cris Agrofert SRL, cu sediul în mun. București, sector 4
șoseaua Berceni, nr. 19, bl. 27, sc. 2, et. 1, ap. 49, cod ﬁscal 18069152, în dosar de executare nr.
18069152, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Nr. crt. Denumire,
Caracteristici, Valoare: 1. Grup pompare, Fabricație Italia, model Dab, 2K 90/100T TG, N. 2.1141,Pn =
10 bar, T max. 40° C, masa 137 kg, 70.453 lei; 2. Prelată, Dimensiune 30 X 100 m, pânzată și
cauciucată, 1.734 lei; 3. Prelată, Dimensiune 30 X 100 m, pânzată și cauciucată, 1.734 lei. Asupra
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. 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 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 juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 02.02.2017. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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cu modificările şi completările
ulterioare, Unitatea Militară
02046 Constanţa, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată de personal civil
contractual, astfel: -1 post de
economist, gradul I, în biroul
financiar contabil. Condiții
specifice de participare: 1)Absolvirea cu diplomă de licenţă a
studiilor superioare economice;
2)3 ani şi 6 luni -vechime în
specialitatea studiilor superioare;
-1 post inginer de sistem debutant, în biroul configurare şi
administrare reţele şi servicii
informatice din secţia management reţele şi servicii informatice. Condiții specifice de
participare: 1)Absolvirea cu
diplomă de licenţă a studiilor
superioare în specialitatea informatică, matematică-informatică,
automatică, calculatoare, cibernetică, electronică; 2)Nu este
necesară vechime în specialitate.
-2 posturi analist debutant, în
biroul integrare sisteme informatice din secţia analiză, proiectare
şi implementare sisteme informatice navale. Condiții specifice
de participare: 1)Absolvirea cu
diplomă de licenţă a studiilor
superioare în specialitatea informatică, matematică-informatică,
calculatoare, cibernetică; 2)Nu
este necesară vechime în specialitate. Proba scrisă (subiecte tip
test grilă): data: 24.02.2017, ora
10.00; Interviul: data: 02.03.2017,
ora 11.00; Data-limită de depunere a dosarelor: 16.02.2017, ora
15.30. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 02046
Constanţa, strada Tulcei, nr.21,
unde se vor afişa şi detaliile organizatorice necesare. Detaliile
organizatorice se vor publica şi
pe site-ul: www.navy.ro. Date de
contact ale secretarului, telefon:
0241.667.985/interior: 214.
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 3 (trei) posturi
contractuale vacante pe perioadă
determinată (1.03.201730.06.2017) -referent 1A.
Condiţii specifice: -studii medii;
-cunoştinţe de bază în utilizarea
calculatorului (MS Office);
-vechime în muncă de minim 6
ani; -abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: -integritate; -atitudine pozitivă, pro-activă;
-excelente calităţi de comunicare
scrisă şi verbală; -capacitate de
organizare, autodisciplină;
-promovarea de înalte standarde
etice şi profesionale; -persoană
bine organizată. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
Regulamentul-cadru din 2011,
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, aprobat de Hotărârea
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare: a)cerere
de înscriere la concurs adresată
conducătorului instituţiei publice
organizatoare; 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
care atestă vechimea în muncă şi
în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei (copii legalizate
sau însoţite de originale); e)cazierul judiciar; f) adeverinţa care
să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 1 lună anterior derulării
concursului de către medicul de
familie sau de către unităţile
sanitare abilitate; g) curriculum
vitae. Dosarul se depune la
sediul direcţiei în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea în
Monitorul Oficial, iar concursul
va avea loc la sediul direcţiei în
zilele de: -proba practică: 24
februarie 2017, ora 10.00; -interviul: 27 februarie 2017, ora 13.00.

perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante: -coordonator personal de specialitate,
funcție de conducere- 1 post;
-inspector de specialitate, funcție
de execuție- 1 post; -îngrijitoare,
funcție de execuție- 1 post.
Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3
din anexa la HG nr.286/2011,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale, cu modificările şi
completările ulterioare. Condițiile specifice: -Coordonator
personal de specialitate: -candidații pentru ocuparea funcției de
conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învăţământ
superior în domeniul asistenței
sociale, cu vechime de minim 5
ani în domeniul serviciilor
sociale; -experiență în conducerea/coordonarea serviciilor
sociale de minim 2 ani;
-Inspector de specialitate: -absolvenți cu diplomă de învăţământ
superior; -cunoştinţe de operare
PC; -fără condiții de vechime;
-Îngrijitoare: -studii generale sau
medii; -disponibilitate în a lucra
cu persoane vârstnice; -fără
condiții de vechime. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: -24.02.2017, ora
9.00: proba scrisă; -27.02.2017,
ora 9.00: proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de
art.6, alin.(1) din anexa la HG
nr.286/2011, Titlul I, Capitolul 1,
Secţiunea a 2-a şi se vor depune
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului. Detalii
privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt
disponibile la sediul Căminului
pentru Persoane Vârstnice
Jimbolia, din str.Tudor Vladimirescu, nr.66, Compartimentul
Resurse Umane, telefon nr.
0256.360.630.

l Căminul pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, judetul
Timiș, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe

l Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea, pe

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18069152. Nr.
1302/31.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 11.00,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Cris Agrofert SRL, cu sediul în mun. București, sector 4
șoseaua Berceni, nr. 19, bl. 27, sc. 2, et. 1, ap. 49, cod ﬁscal 18069152, în dosar de executare nr.
18069152, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Nr. crt. Denumire,
Caracteristici, Valoare: 1. Grup pompare, Fabricație Italia, model Dab, 2K 90/100T TG, N. 2.1141,Pn =
10 bar, T max. 40° C, masa 137 kg, 70.453 lei; 2. Prelată, Dimensiune 30 X 100 m, pânzată și
cauciucată, 1.734 lei; 3. Prelată, Dimensiune 30 X 100 m, pânzată și cauciucată, 1.734 lei. Asupra
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. 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 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 juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 02.02.2017. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante: -1 post vacant
de consilier, gradul profesional
superior -Compartiment achiziţii
publice. Condiţiile specifice
prevăzute în fişa postului: Studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime în
specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani; Curs de pregătire/ perfecţionare/ formare
specializată în domeniul “achiziţii publice”, dovedit cu certificat de absolvire. -1 post vacant
de consilier, gradul profesional
asistent -Compartiment financiar- contabilitate. Condiţiile
specifice prevăzute în fişa
postului: Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice; Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 1
an. -1 post vacant de consilier,
gradul profesional asistent
-Serviciul juridic, administrativ
şi patrimoniu -Compartiment
patrimoniu. Condiţiile specifice
prevăzute în fişa postului: Studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime în
specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice:
minimum 1 an. -1 post vacant de
consilier, gradul profesional
debutant –Centrul pentru
Testarea Soiurilor Portăreşti.
Condiţiile specifice prevăzute în
fişa postului: Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării
funcţiei publice: -. Concursul va
avea loc la sediul I.S.T.I.S. din
Bd. Mărăşti nr.61, Sector 1,
Bucureşti, în data de 06 martie
2017, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului. Informaţii
suplimentare la nr. de tel.
0213184380. Bibliografia, condiţiile specifice de participare,
precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate
la sediul instituţiei.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi,
anunţă vânzarea imobilului
situat în intravilanul judeţului
Iaşi, comuna Movileni, compus
din teren în suprafaţă de
50.000mp având nr.cadastral
60.366, la preţul de 17.060Lei.
0232.270.997.

CITAȚII
l Se citează Peţenchea Mona,
Peţenchea Ioana, Ishikawa
Manuela Simona, Prisecaru
Mariana Dorina, Plugaru Paul,
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în
dosar 10889/193/2008* al Jude-

cătoriei Botoşani, la 16 februarie
2017.
l Buru Cornelia Georgeta, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
oraş Mioveni, Bulevardul Dacia,
bloc M4, scara E, apartamentul
3, jud. Argeş este chemată la
Tribunalul Argeş, Secţia Civilă,
Sala 2, completul C3 apel civil
NCPC, în ziua de 08 februarie
2017, ora 09:00, în dosarul cu nr.
12205/280/2007*, în calitate de
intimată, în proces cu Oprescu
Nicolae, Oprescu Elena, Radu
Arthur Cornel Nubiu, Boşneag
Nicoleta Adriana, pentru Apel
-obligaţie de a face.
l Numitul Constantinescu
Dănuţ, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Brăila, str.
Calea Călăraşilor nr. 309, bl. B2,
sc. A, ap. 21, jud. Brăila, este
citat la Judecătoria Brăila pe
data de joi, 09.02.2017, ora 09.00,
Complet C2, sala 1, în calitate de
pârât în dosarul civil nr.
16817/196/2016, având ca obiect
modificare măsuri privind
minorul, în proces cu Sandu
Florentina.
l Se citează pentru data de
06.02.2017, ora 8,30 la Tribunalul Argeş, sala de judecată nr.
3, în Dosarul civil nr. 81/109/2017
numita Sali Sabina, cu domiciliul în comuna Slobozia, sat
Slobozia, str. Cărămidari nr. 23,
judeţul Argeş, în calitate de intimată, dosar ce are ca obiect
renovare măsură de plasament
în regim de urgenţă pentru copiii
SL, SC şi SN. În caz de neprezentare judecarea cauzei se va
face în lipsă.
l Se citează pentru data de
27.02.2017, ora 10,00 la Tribunalul Argeş, sala de judecată nr.
3 , î n d o s a r u l c i v i l n r.
154/109/2017 numita Broşteanu
Nicoleta, cu domiciliul în
comuna Plătăreşti, sat Dorobanţu, judeţul Călăraşi, în calitate de intimată, dosar ce are ca
obiect revocare măsură de plasament în regim de urgenţă pentru
copilul MM. În caz de neprezentare judecarea cauzei se va face
în lipsă.
l Romania. Tribunalul Timis.
Sectia I civila. Dosar nr.
1983/295/2015. Intimata-parata
Capostaş Ana, cu ultimul domiciliu cunoscut in Sanpetru Mic,
nr. 107, jud. Timis, este citata
pentru termenul de judecata din
data de 23.02.2017, completul
NC4-A, sala 165, ora 09:00, in
dosarul nr. 1983/295/2015, in
contradictoriu cu apelanta-reclamanta Kallo Rodica Doina.
Presedinte andra Andrei. Grefier
Anisoara Tatucu.
l Se citează pârâtul Nastasă
Ionuț, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat comuna Tomești,
str. Izlaz nr.8, jud. Iași, în contradictoriu cu reclamanta Nastasă
Larisa Petronela, la Judecătoria
Iași str. Anastasie Panu nr. 25,
I a ș i , î n d o s a r u l n r.
28994/245/2016, ora 8.30, camera
sala 3, complet C12M, în data de
01.03.2017.
l Furdui Mihnea, cu ultimul
domiciliu în Bucureşti, este
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chemat la Judecătoria Sector 2
Bucureşti- dosar 4084/300/2015,
camera 113, în ziua de
14.02.2017, Completul 2, ora
8.30, în calitate de pârât, în
proces cu Pirvu Vasile Stelica,
Pirvu Steliana şi Pirvu Florentina, în calitate de reclamanţi,
având ca şi obiect uzucapiune.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numita Costescu Paula cu
domiciliul în sat Cernelele,
comuna Păuşeşti, jud. Vâlcea în
calitate de intimată în dosarul
civil nr.3772/90/2016 cu termen
de judecată la data de 03.02.2017
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Judecătoria Sector 5 Bucureşti, dosar 19011/302/2015.
Admite acţiunea formulată de
reclamanţii Cioacă Niculae,
Cioacă Maria cu domiciliul ales
în Bucureşti, la cab. Av. Cristina
Paraschiv, str. Sandulesti nr. 1,
bl. Z11, sc. 1, et. 2, ap. 7, în
contradictoriu cu pârâții
Bronson Georgette Liz, cu domiciliul în sector 1, Bucureşti, str.
Pietii nr. 37-39, bl. B2, sc. B,
Michael Nickelson, cu domiciliul
în 34 Randolph Ave, Randolph,
New Jersey, cod 07869, S.U.A.,
citat şi prin afişare la uşa
instanţei, Bajenaru Elena, cu
domiciliul în sector 5, Bucureşti,
str. Gr. Tocilescu nr. 32, Matei
Pompiliu, cu domiciliul în sector
3 , B u c u r e ş t i , s t r. C o d r i i
Neamului nr. 9, bl. 3, sc. B, et. 1,
ap. 51, Ciobanu Elena, cu domiciliul în sector 4, Bucureşti, str.
Izvorul Mureşului nr. 10, bl. 10,
sc. 5, et. 1, ap. 44, Popa
Smaranda Doina cu domiciliul
în sector 5, Bucureşti, str. G-ral
Eustatiu Mihail nr. 40, Duca Ilie,
cu domiciliul în sector 5, Bucureşti, str. Pucheni nr. 4, bl. 3, sc.
D, ap. 41 şi Duca Ion, cu domiciliul în sector 2, Bucureşti, str.
Corbeni nr. 21. Constată că
reclamanţii au dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobililui situat în
Bucureşti sector 5 str. Neptun nr.
66, în suprafaţă de 178 mp,
astfel cum a fost identificat prin
raportul de expertiză efectuat în
cauza de expert topo Turcanu
Ricu şi avizat OCPI prin
procesul verbal de recepţie
614/4.11.2016. Constată că reclamanţii au dobândit prin accesiune imobiliară dreptul de
proprietate asupra construcţiilor
situate pe terenul mai sus identificat astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiză
construcţii Turcu Miron. Omologhează rapoartele de expertiză
întocmite în cauza de experţii
tehnici judiciari Turcanu Ricu şi
Turcu Miron. Ia act că nu se
solicită cheltuieli de judecată. Cu
apel în 30 de zile de la comunicare care se va depune la Judecătoria Sector 5 Bucureşti.
Pronunţată în şedinta publică
23.11.2016.

DIVERSE
l Intrare în faliment prin procedură simplificată a S.C. Venus
Construcţii S.R.L. Nanov, CIF
31343513, încheierea din
2 7 . 1 2 . 2 0 1 6 Tr i b u n a l u l
Teleorman, dosar 2719/87/2016
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termene: 10.02.2017 - înregistrare cereri creanţe, tabel preliminar 20.02.2017, contestaţii 7
zile, 24.02.2017 şedinţă creditori,
15.03.2017 - tabel definitiv. C.I.I.
Baluţescu Mircea, tel.
0769.821.575.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa in dosarul nr.
6 8 2 5 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
23 din data de 12.01.2017
privind pe SC Amid Gab Oil
SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 28.02.2017,
întocmirea tabelului preliminar
al creanțelor 20.03.2017, întocmirea tabelului definitiv
17.04.2017, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data
27.03.2017, orele 12.00 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.
4 1 7 4 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
22 din data de 12.01.2017
privind pe SC Tasan Paza
Protectie SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță
28.02.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
20.03.2017, întocmirea tabelului
definitiv 17.04.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand
loc in data 27.03.2017, orele
12.30 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.
6 7 1 3 / 1 0 5 / 2 0 1 6 , Tr i b u n a l
Prahova, conform sentintei nr.
20 din data de 12.01.2017
privind pe SC Zebra International Spedition SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
28.02.2017, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor
20.03.2017, întocmirea tabelului
definitiv 17.04.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand

loc in data 27.03.2017, orele
13.00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B.
l Velica Constanta și SC Maco
Motors SRL, avand domiciliul
în judetul Ilfov, oras Bragadiru,
sos. Alexandriei, nr. 306, titular
al planului P.U.Z.–,,construire
doua cladiri cu apartamente
P+4’’, amplasat in judetul Ilfov,
oras Bragadiru, sos. Alexandriei,
nr. 306, anunta publicul interesat
interesat asupra Deciziei etapei
de incadrare luata in cadrul
sedintei Comitetului Special
constituit din data de 01.02.2017,
urmand ca prima versiune a
planului sa fie supusa procedurii
de adoptare de catre autoritatile
competente/fara aviz de mediu.
Observatii/comentarii si sugestii
se primesc/in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in
termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anuntului.
l SC WDP Development RO
SRL, avand sediul in Bucuresti,
str. Baia de Arama, nr. 1, corp. C1,
birou 19, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul:“Construire
unitate pentru depozitare articole
sportive cu anexe administrative,
tehnice, alei carosabile si pietonale,
parcaje, imprejmuire, bransamente utilitati, semnalistica,
amenajare spatii verzi plantate,
organizare de santier si deviere
conducta de transport gaze
DN.700”, propusa a fi amplasata
in judetul Ilfov, Com. Stefanestii
de jos, str. Sinaia fn. Nu se supune
evaluarii impactului asupra
mediului si evaluarii adecvate.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului-Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1,
sector. 6, in zilele de luni pana joi,
intre orele 9-13, precum si la
urmatoarea adresa de internet
www.apm-buc .ro in termen de 5
zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de
06.02.2017.

JOI / 2 FEBRUARIE 2017
l În conformitate cu OUG
195/2005, privind protecţia
mediului, aprobată prin Legea
265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, şi
OMMDD nr.1798/2007, subscrisa
SC „Torent Group” SRL, cu
sediul social situat în localitatea
Cluj-Napoca, str.21 Decembrie
nr.1989, nr.51, ap.2, jud.Cluj,
tel.0788.313.654, CIF:
RO21027700, administrator prin
Popovici Vaslie, prin prezenta
anunţă începerea demersurilor
în vederea obţinerii autorizaţiei
de mediu pentru obiectivul
„Fabricarea altor articole din
hârtie şi carton -cod CAEN
1729”; „Fabricarea articolelor de
papetărie 1723”; „Alte activităţi
de tipărire 1812”, situat la
punctul de lucru din localitatea
Cluj-Napoca, str.Tăietura
Turcului, nr.47, Parcul Industrial
Tetarom I, jud.Cluj.

SELECȚIE OFERTE
l Anunţ de Participare(1):
Programul Naţional– Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare, Ref: FAMI/17.01: Inspectoratul General pentru Imigrări
desfășoară o procedură de
evaluare și selecţie a proiectelor
de grant, vizând implementarea
acţiunilor „Returnarea voluntară
umanitar asistată și reintegrarea
străinilor în țările de origine” și
”Monitorizarea măsurilor de
returnare forțată”, din cadrul
Programului Național– Fondul
pentru Azil, Migrație și Integrare. Data limită pentru depunerea propunerilor este:
15.02.2017, ora 09:00. Perioada
de selecţie şi evaluare a proiectelor este: 15.02.2017, ora 10:00
–05.03.2017. Instrucţiunile
pentru solicitanţi în forma
completă se găsesc pentru
consultare la Inspectoratul
General pentru Imigrări, str. Lt.
col. Constantin Marinescu
nr.15A, Sector 5, Bucureşti şi pe
pagina de Internet www.igi.mai.
gov.ro. Pentru informaţii detaliate și clarificări puteți să ne
contactaţi la tel. +40214107513
sau e-mail: sip.igi@mai.gov.ro.
Procedura de evaluare și selecție

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ.
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 16643959. Nr.
1254/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 09.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a II - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate, aparținând debitorului SC Clima Term Instal SRL, cu sediul în jud. Călărași,
municipiul Călărași, str. Macului, Bl. M8 (H12), sc. A, et. P, ap. 3, cod fiscal 16643959, în dosar de
executare nr. 16643959, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Dacia
1307 Pick-up T, ss UU1D2F719W2710771, sm 034098CL03GSR, an fabricație 1998, CL-03-GSR;
valoare: 1.523 lei; - Mașină de lipit termopane Scheffer, an fabricație 2006; valoare: 4.379 lei; Calculator Intel 4300, kit multimedia, monitor LCD 19”; valoare: 449 lei; - Compresor cu piston, model
DKC 500, serie 452-EN-286-1; valoare: 1.328 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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: 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 juridice romane - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane fizice
străine - copie după 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de
02.02.2017. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

a proiectelor de grant se desfășoară pe baza prevederilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 2015
privind evaluarea şi selecţia
proiectelor de grant în cadrul
Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru
azil, migraţie şi integrare pentru
perioada 2014-2020. (1)Anunţ
publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 20 din 31.01.2017
Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
S.C. Utiltrans S.A., cu sediul
social în Bucureşti, B-dul. Preciziei nr. 40A, sector 6, convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de
07.03.2017, ora 10.00, la adresa
sediului social de mai sus, cu
următoarea ordine de zi: 1) Achiziţionarea unui teren în oraşul
Voluntari, în suprafaţă de
1.500mp., în termenii şi condiţiile promisiunii bilaterale de
vânzare (antecontract) autentificate sub nr. 5009/14.12.2016; 2)
Achiziţionarea unui teren în
intravilanul comunei Snagov în
suprafaţă de aproximativ
1.000mp.; 3) Diverse. Data de
referinţă pentru acţionarii
înscrişi la registrul acţionarilor şi
îndreptăţiţi să participe la
şedinţa A.G.A., astfel cum a fost
convocată, este data de
01.03.2017. În caz de neîntrunire
a cvorumului, şedinţa adunării
generale se reprogramează
pentru data de 09.03.2017, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Documentele cu privire la ordinea de zi
pot fi consultate de către acţionarii interesaţi, la sediul societăţii, începând cu data de
01.02.2017.
l Convocator pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Polsib SA din data de
03.03.2017. Administratorul
Unic al SC Polsib SA, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J2/1290/2015,
CUI: RO794270, convoacă în
temeiul prevederilor Art. 117 din

Legea nr. 31/1990, republicată cu
modificările ulterioare,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Polsib SA
pentru ziua de 03.03.2017, ora
10.00. În situaţia neîndeplinirii
condiţiilor de validitate la prima
convocare, următoarea AGEA
este convocată pentru data de
04.03.2017, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră, cu menţinerea
ordinii de zi. Adunarea generală
se va ţine la următoarea locaţie
din Arad, str.Poetului, nr. 1/C,
jud. Arad, pentru toţi acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor,
ţinut de SC Registrul Miorita
SA, la sfârşitul zilei de
14.02.2017 (data de referinţă,
potrivit art. 123, alin. 2 din Legea
nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare), care au
dreptul să participe la deliberările AGEA şi să voteze în cadrul
acestora, cu următoarea Ordine
de zi: 1.Supunerea spre aprobare
a mandatării Administratorului
Unic al Societăţii, respectiv SC
Imotrust Parteners Management
SA, prin reprezentantul său
legal, pentru a reprezenta societatea Polsib SA şi pentru a vota
în numele Polsib SA după cum
va considera oportun în cadrul
adunărilor generale ale asociaţilor Polsland Development SRL,
respectiv pentru a semna în
numele Polsib SA hotărârile
AGA corespunzătoare privind
creditele de contractate sau care
urmează a fi contractate de societatea Polsland Development
SRL de la OTP Bank România
SA (incluzând hotărârile de
aprobare a încheierii de amendamente/acte adiţionale la contractele de credit existente,
contractarea de noi credite
pentru finanţarea proiectului
imobiliar dezvoltat de societatea
Polsland Development SRL în
mun.Timişoara şi mandatarea
reprezentantului legal al societăţii Polsland Development SRL
-actualmente d-na Saracu Cristina Diana, identificată cu CI
seria TM, nr.890878 -pentru a
semna documentele relevante în
relaţia cu banca finanţatoare,
OTP Bank România SA). 2.
Supunerea spre ratificare a

următoarelor Hotărâri ale Administratorului Unic al Societăţii:
-Hotărârea AU din data de
09.11.2016, privind încheierea
contractului de vânzare-cumpărare dintre Societate-Vânzător şi
Electrometal SA-Cumpărător,
prin care Vânzătorul vinde
Cumpărătorului şi transmite
acestuia dreptul de proprietate,
liber de orice fel de sarcini,
asupra a 6 apartamente din
Blocul P+2E cu nr. cadastral/
nr.topografic 443859-C1 aflat pe
terenul situat în mun.Timişoara,
Calea Circumvalaţiunii, nr. 1,
jud. Timiş. -Hotărârea AU din
data de 05.12.2016, privind revocarea administratorului societăţii
SC Polsland Development SRL,
respectiv a SC Acro Bradi Management SRL şi numirea în calitate de administrator al societăţii
SC Polsland Development SRL a
SC Vinci Management&Marketing SRL prin Saracu Cristina-Diana, precum şi mandatarea
d-nei Berar Luisa Maria pentru
negocierea şi semnarea contractului de mandat în numele societăţii SC Polsland Development
SRL. -Hotărârea AU din data de
20.12.2016, privind încheierea
unui Act Adiţional la Contractul
de vânzare autentificat sub nr.
488/16.11.2016 de către notar
public Brasoveanu Mihaela,
încheiat între Societate şi SC
Electrometal SA. Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând
individual sau împreună cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul: a)De a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a AGEA,
cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare. Solicitarea trebuie
transmisă în scris, la adresa din
Arad: Str. Poetului, nr. 1/C, jud.
Arad, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al
României. b)De a prezenta
proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi
a AGEA în termen de cel mult
15 zile de la data publicării
convocării. Fiecare acţionar are
dreptul să adreseze întrebări în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ.
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 18889241. Nr.
1255/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 10.00,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a II - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului SC Confort Plast SRL, cu sediul în jud. Călărași,
municipiul Călărași, str. Aleea Centralei, nr. 1, parter, cam. 23, cod fiscal 18889241, în dosar de
executare nr. 18889241, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este:
Autoutilitară Renault HDCVK5 Master, an fabricație 2007, nr. identificare VF1HDCVK536964081, nr.
omologare FARE330011T47R3, caroserie camion, cabină dublă 4 uși, motor tip G9U-A7-2, capacitate
cilindrică 2463 cmc, culoare alb, număr înmatriculare CL - 03 - XHX; valoare: 12.838 lei. Asupra
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. 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: 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 juridice romane - copie
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după 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
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 02.02.2017. Relații suplimentare, la
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
scris privind punctele de pe
ordinea de zi a AGEA până data
de 24.02.2017, ora 14.00. Materialele informative cu privire la
punctele înscrise pe ordinea de
zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale,
precum şi formularele de vot
prin corespondenţă vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor la adresa
din Arad, str. Poetului, nr.1/C,
jud.Arad, între orele 10.00-14.00,
începând cu data de 30.01.2017.
Accesul acţionarilor la adunările
generale se face prin simpla
probă a identităţii acestora,
făcută în cazul acţionarilor
persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor
persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator
eliberat de registrul comerţului
în original din care să rezulte
calitatea de reprezentant legal
sau procură specială dată de
reprezentantul legal unei alte
persoane împuternicite. În cazul
acţionarilor persoane-fizice
reprezentate, accesul se face cu
procură specială dată persoanei
fizice care îi reprezintă. Procura
specială se va întocmi în trei
exemplare originale (unul pentru
societate, unul pentru mandant
şi unul pentru mandatar). Procurile speciale şi o copie a actului
de identitate sau a certificatului
de înregistrare al acţionarului
reprezentat vor fi depuse în
original la următoarea adresă
din Arad, str.Poetului, nr.1/C,
jud.Arad, sau transmise prin fax:
0357.100.000 până la data de
24.02.2017, ora 14.00. Acţionarii
înregistraţi la data de referinţă în
registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală a Acţionarilor, prin
utilizarea formularului de vot
prin corespondenţă. Formularul
de vot prin corespondenţă cu
legalizare de semnătură de către
un notar public împreună cu
copia actului de identitate sau
certificatul de înregistrare al
acţionarului vor fi transmise
societăţii în original la următoarea adresă din Arad, str.
Poetului, nr.1/C, jud.Arad, până
la 24.02.2017, ora 14.00. Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu îndeplinesc

condiţiile legale sau care sunt
depuse după expirarea termenului menţionat mai sus, vor fi
considerate nule de drept. SC
Polsib SA. Administrator unic:
SC Imotrust Partners Management SA. Prin reprezentant
legal: Jidoi Adoriana.

LICITAȚII
l SC Gero Retail SRL, prin
lichidator judiciar BFJ Consulting Group SPRL, valorifică în
bloc prin licitaţie publică în data
de 14.02.2017, ora 13.00, cu repetare în data de 21.02.2017, ora
13.00, la sediul social al lichidatorului judiciar din mun.București, str.Negoiu, nr.8, bl.D14,
sc.2, ap.30, sector 3, proprietate
imobiliară compusă din
construcții tip depozit cu Sc:
1.002,00mp, Sd: 2.153,64mp, Su:
1.842,87mp la prețul de
395.128Euro (se aplică TVA cf.
Cod Fiscal), situate în Sat
Afumaţi, Şos.Bucureşti-Urziceni,
nr. 149, Judeţ Ilfov. Informaţii:
office@bfj.ro, tel.031.710.09.25.
l SC Gero Retail SRL, prin
lichidator judiciar BFJ Consulting Group SPRL, valorifică prin
licitaţie publică: mijloace fixe și
obiecte de inventar la prețul total
de 464.358Lei, Fiat Ducato la
prețul de 11.837Lei, Fiat Doblo
la prețul de 9.187Lei și Electrostivuitor la prețul de 10.925Lei.
Licitația va avea loc la data de
08.02.2017, ora 14.00, în data de
09.02.2017, ora 14.00, cu repetare în data de 10.02.2017, ora
14.00, la sediul social al lichidatorului judiciar din mun.București, str.Negoiu, nr.8, bl.D14,
sc.2, ap.30, sector 3. Informaţii:
office@bfj.ro, tel.0317.100.925.
l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L.
Ploiesti - anunta: În temeiul art.
250 alin.(2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 16 luna februarie,
anul 2017, ora 10.00, în
România, judeţul Prahova,
municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr. 16, se va vinde prin
licitatie urmatorul bun mobil,
proprietate a debitorului SC

Smart SRL cu domiciliul fiscal/
sediul în România, judeţul
Prahova, municipiul Ploiesti, str.
Republicii - Cartier Albert,
nr.146-150 CUI 3648067: autoturism marca Suzuki Grand
Vitara, serie motor-C064739,
s e r i e
s a s i u
JSAJTD44V00218388, capacitate cilindrica 1870 cmc, nr.carte
de identificare-F636837, nr.
circulatie PH-15-ASD, stare buna, culoare - galben, preţ de
evaluare/de pornire al licitaţiei
32415 lei exclusiv 19% TVA,
diminuat cu 50% pentru a treia
licitaţie conform art. 250, alin
(11) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, 16208 lei exclusiv 19%
TVA. Bunul mobil mai sus
menţionat este grevat de următoarele sarcini: sechestre executorii, inregistrate in Arhiva
Electronica de Garantii Reale
Mobiliare privind bunurile
mobile, conform proceselor
verbale de sechestru asupra
b u n u r i l o r m o b i l e n r.
3 0 0 9 7 / 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5 , n r.
73609/13.07.2015. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data
stabilita pentru vanzare si la
locul fixat in acest scop, iar pana
la acel termen sa depuna documentele de participare la licitatie
prevazute in caietul de sarcini
pana la data de 15.02.2017, ora
18.30 inclusiv. Caietul de sarcini
poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si Incasare
Creante Bugetare al creditorului
cu sediul in localitatea Ploiesti,
str. Sos. Vestului, (fosta scoala de
soferi), nr. 19, et. 2, cam.1.
Pentru informaţii suplimentare,
vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul
0244/582919.
l Lichidator judiciar provizoriu,
societati profesionale de insolventa, asociate prin contract,
YNA Consulting Sprl Şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul
procesual ales în Drobeta-Tur-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 1253/
30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 09.00, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului SC Auger Petrus S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel
Mare, cod ﬁscal 6144099, în dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție atelier mecanic + birouri, în suprafață de 449,94 mp și
teren intravilan aferent construcției, 2.529,196 mp, situată în loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași,
valoare totală de 82.598 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 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
juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 01.02.2017. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

nu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18,
jud. Mehedinţi, anunţă licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea bunurilor imobile existente în proprietatea debitoarei
SC Izometal-Magellan SRL, cu
sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str. I.C. Brătianu, nr. 11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/276/2012, având cod de
identificare fiscală nr.6633311,
aflată în procedura de faliment,
conform sentinţei nr. 177/2016
din şedinţa publică din data de
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosar nr.
6902/101/2012, după cum
urmează: 1.Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan +clădire cu destinaţie
comercială, CF401198, magazinul Supermiva, situată în
municipiul Lugoj, str. imişoarei,
nr. 62, jud. Timiş, compusă din
teren intravilan curţi construcţii
cu S=1.245mp, compus din
alipirea a 2 terenuri cu
S=765mp, nr. cadastral top.
398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/
b/2/2 şi teren cu S=480mp, nr.
cadastral top. 401-402/1 şi
construcţie C1 cu destinaţia
spaţiu comercial, corpul A şi
corpul B al complexului comercial Supermiva, în structură
S+P+E, nr. cadastral top.398399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2,
având Sc la sol=545mp şi Scsubsol=162,30mp,
Sc
desf=1.252,30mp şi Sutil
desf.=1.027,25mp*, la pretul de
pornire a licitaţiei de
348.180Euro (echivalentul în lei
la cursul BNR din ziua plăţii),
valoarea nu include TVA. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile, o
reprezintă Sentinţa nr. 160/2016
din şedinţa publică din data de
25.04.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.
6902/101/2012/a138, prin care
s-a dispus ridicarea suspendării
acţiunilor pentru realizarea
creanţei şi valorificarea bunurilor
pentru bunurile grevate de
sarcini în favoarea BRD Groupe

Societe Generale SA. Licitaţia va
avea loc la punctul de lucru al
debitoarei situat în localitatea
Timişoara, str. Enric Baader, nr.
13, jud. Timiş, la data de
14.02.2017, ora 13.00, iar în cazul
în care bunurile nu vor fi valorificate, licitaţia va fi reluată, în
aceleaşi condiţii, la data de
28.02.2017, ora 13.00, la data de
14.03.2017, ora 13.00, la data de
28.03.2017, ora 13.00, la data de
11.04.2017, ora 14.00, respectiv
la data de 25.04.2017, ora 13.00.
Participarea la licitaţie este
condiţionată de achiziţionarea
caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei,
până la cel târziu ziua anterioară
organizării licitaţiei, în contul
unic de insolvenţă deschis la
Banca Comercială Carpatica,
sub nr. RO98CARP036000
766158 RO01. Invităm pe toţi cei
care vor să se prezinte la şedinţa
de licitaţie la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest
scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toţi cei care pretind
vreun drept asupra imobilelor să
anunţe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilită pentru
vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege. Informaţii suplimentare, privind
bunurile scoase la licitaţie, la
telefoanele: 0252/328.293,
0744.528.869, 0252/354.399,
0742.592.183, 0256/220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile:
www.ynaconsulting.ro şi www.
consultant-insolventa.ro.
Prezentul anunţ anulează
anunţul publicat în ziarul
Adevărul din data de 04.11.2016.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact:
Primăria Comunei Saligny,
strada Şcolii, nr.15, com. Saligny,
jud.Constanța, cod fiscal:
16384773, telefon/fax:
0371.111.743, 0372.877.343,
e-mail: primariasaligny@yahoo.
com. 2.Informaţii generale
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privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Teren în suprafaţă
de 212mp situat în intravilanul
localităţii Ştefan cel Mare, com.
Saligny, jud.Constanţa -în
vederea amplasării şi funcţionării utilităților necesare obiectivului „Lucrări de construcții
hale depozite și clădiri auxiliare
în depozitul CNE Cernavodă”.
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: la sediul
Primăriei Comunei Saligny. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire
se achiziţionează de la sediul
Primăriei Comunei Saligny. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: la
casieria sediului Primăriei
Comunei Saligny, strada Şcolii,
nr. 15. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul,
potrivit Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 54/2006. Costul
pentru obţinerea unui exemplar
este de 150Lei şi se plăteşte la
casieria Primăriei Comunei
Saligny. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23
februarie 2017, ora 10.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 24 februarie 2017, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
Comunei Saligny, strada Şcolii,
nr. 15, com. Saligny, jud.
Constanţa. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 2 ex.-1 original+copie. 5.Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 24
februarie 2017, la sediul Primăriei Comunei Saligny, ora 13.00.
6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu . Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile, licitația a II - a. Anul 2017,
luna februarie, ziua 21, ora 12.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
21 februarie 2017, ora 12.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, din orașul Bolintin
Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă,
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Anton Rodica, cu domiciliul fiscal în municipiul
București, str. Ostrov, nr. 22, sector 5: Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare
sau de pornire al licitației (lei); Clădire (construcție de locuințe) în suprafață de 62 mp și teren aferent
acesteia, în suprafață de 684 mp având cartea funciară nr. 31923, nr. cadastral 1517, situat în satul
Florești, comuna Florești - Stoenești, județul Giurgiu, 48.000 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de
sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cod
fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare
licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de
stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la
faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul, 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 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu
modificările si completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la
sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270.520; persoană de contact: Bogdan Elena.
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ANUNȚURI

instanţei: Tribunalul Constanţa,
Mun.Constanța, strada Traian,
nr.31, jud.Constanța, telefon:
0241.515.345, fax: 0241.617.413,
e-mail: aurelia.buzelan@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 01.02.2017.
l Anunț de licitație. 1. Informații
generale privind proprietarul:
Municipiul Slobozia, cu sediul în
Slobozia str. Episcopiei nr. 1, cod
poștal: 920023, cod fiscal
4 3 6 5 3 5 2 ,
c o n t
RO89TREZ39121A300530XXXX deschis la Trezoreria Slobozia, cont
RO74TREZ39124630270
XXXXX, tel. 0343231401, fax:
0243212149, e-mail: office@
sloboziail.ro. 2. Informații generale privind obiectul superficiei: a)
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de superficie cu
titlu oneros: negociere directă. b)
Tipul contractului pentru care se
solicită oferte: contract de superficie cu titlu oneros asupra terenului aferent Parc industrial
IMM. c) Licitația publică are ca
obiect darea în folosință a unui
teren situat în municipiul
Slobozia, șoseaua Brăilei, județul
Ialomița, nr. cadastral 31401,
împărţit în 13 loturi, respectiv: - 3
loturi de tip S1, fiecare în suprafață de 4.094, 00 mp; - 1 loturi de
tip S2, fiecare în suprafață de
4.967, 00 mp; - 1 lot de tip S2, în
suprafață de 4.956, 00 mp; - 1 lot
de tip S2, în suprafață de 4.955,
00 mp; - 1 lot de tip S2a, în suprafață de 3.600, 00 mp; - 1 lot de tip
S3, în suprafață de 6.547, 00 mp;
- 1 lot de tip S3, în suprafață de
6.972, 00 mp; - 3 loturi de tip S3,
fiecare în suprafață de 6.967, 00
mp; - 1 lot de tip S3a, în suprafață
de 5.070, 00 mp. d) Pe terenul
respectiv se vor realiza construcții
cu destinația de: - industrie
prelucrătoare, producție, cu posibilitatea concentrării pe diverse

industrii de vârf; - afaceri, în care
predomină activitățile financiar-bancare, de consultanță,
proiectare, cercetare -dezvoltare,
precum și activități de administrare a afacerilor; - distribuție, în
care predomină activitățile de
depozitare mărfuri și logistică; servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii; - pe
lângă activitățile care predomină
și care conferă domeniul de specializare al Parcului Industrial
IMM Slobozia, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activități,
se pot desfășura o serie de servicii
conexe și anume: furnizare de
utilități, curățenie și pază, servicii
comerciale și de alimentație
publică, activități hoteliere,
servicii de evidență contabilă,
asistență în afaceri, servicii de
asigurare și altele similare acestora sau în legătură directă cu
acestea. e) Condiţiile minime pe
care trebuie să le îndeplinească
cumulativ potenţialii investitori
pentru a fi eligibili sunt următoarele: 1. Suma investită: minimum
40 EUR/mp (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care
se depune cererea privind intenţia
de a investi în Parcul industrial);
Prin investiţie se înţelege valoarea
construcţiilor finalizate
(construcţii cu acoperiş) plus
mijloacele fixe (exceptând platformele betonate). 2. Gradul de
ocupare a terenului contractat:
construcţii cu acoperiş ridicate pe
o suprafaţă de minimum 20%
(raportată la suprafaţa totală a
unităţii pentru care se depune
cererea privind intenţia de a
investi în Parcul industrial). 3.
Investiţia să atragă un număr
minim de 15 locuri de muncă, în
termen de 6 luni de la data finalizării investiţiei. f) Durata sau
termenul superficiei- 49 de ani cu
posibilitate de prelungire conform
legii. g) Taxele aferente constituirii prin act autentic a superficiei,
respectiv înscrierii în evidenţele
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de publicitate imobiliară sunt în
sarcina beneficiarilor dreptului de
superficie. 3. Informații privind
documentația de atribuire: a.
Relații privind licitația, documentația de atribuire, certificatul de
urbanism, se pot obține de la
Primăria municipiului Slobozia,
str. Episcopiei, nr. 1, serviciul
Relații cu Publicul, camera 20,
parter, telefon 0243231450,
0243231501, int.120,
fax.0243212149, începând cu
data de 06 februarie 2017. b.
Cheltuieli de instituire a superficiei pentru 3 loturi de tip S1,
fiecare în suprafață de 4.094, 00
mp: - certificat de urbanism.....
45,00 lei; - caiet de sarcini......
100,00 lei; - taxa de participare.......886,00 lei; - garanție de
participare........1000,00 lei.
TOTAL - 2031,00 LEI. c. Cheltuieli de instituire a superficiei
pentru 1 lot de tip S2, fiecare în
suprafață de 4.967, 00 mp: - certificat de urbanism........ 54,00 lei; caiet de sarcini........ 100,00 lei;
- taxa de participare......1080,00
lei; - garanție de participare.........
1000,00 lei. TOTAL - 2234,00
LEI. d. Cheltuieli de instituire a
superficieii pentru 1 lot de tip S2,
în suprafață de 4.956, 00 mp: certificat de urbanism....... 54,00
lei; - caiet de sarcini......... 100,00
lei; - taxa de participare........
1080,00 lei; - garanție de participare......... 1000,00 lei. TOTAL 2234,00 LEI. e. Cheltuieli de
instituire a superficiei pentru 1 lot
de tip S2, în suprafață de 4.955,
00 mp: - certificat de urbanism......
54,00 lei; - caiet de sarcini..............
100,00 lei; - taxa de participare....... 1080,00 lei; - garanție de
participare..... 1000,00 lei. TOTAL
- 2234,00 LEI. f. Cheltuieli de
instituire a superficiei pentru 1 lot
de tip S2a, în suprafață de 3.600,
00 mp: - certificat de urbanism......... 40,00 lei; - caiet de
sarcini......... 100,00 lei; - taxa de
participare........778,00 lei; -

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18069152. Nr.
1256/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 10.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Cris Agrofert SRL, cu sediul în mun. București, sector 4
șoseaua Berceni, nr. 19, bl. 27, sc. 2, et. 1, ap. 49, cod ﬁscal 18069152, în dosar de executare nr.
18069152, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Imobil compus din
teren și construcții agroindustriale și anexe situate în com. Dragalina, str. Trandaﬁrilor, nr. 10, jud.
Călărași, Cartea funciară 20598, după cum urmează: Nr. crt. Denumire, Cod cad., Suprf. teren Suprf.
construită, mp, An pif, Destinație, Valoare: 1. Teren intravilan, -, 8.645 mp, -, -, Curți construcții,
70.453 lei; 2. Hala 2, C11, 612 mp, 2014, Depozit, 256.529 lei; 3. Hala 1, C12, 600 mp, 1950/2014,
Birouri și depozit, 359.788 lei; 4. Hala 3, C1, 574 mp, 2014, Depozit, 256.529 lei; 5. Magazie materiale
(cabină PSI), C3, 12 mp, 1950/2014, Anexă, 7.624 lei; 6. Rezervor apă, C6, 11 mp, 1950/2014,
Construcție specială, 27.909 lei; 7. Drum acces, C10, 527 mp, 1950/2014, Amenajare teren, 60.057
lei; 8. Remiză puț, C8, 11 mp, 1950/2014, Construcție specială, 6.340 lei; 9. Pod basculă, C7, 122 mp,
1950/2014, Construcție specială, 78.305 lei; 10. Rezervor apă, 11 mp, 1950/2014, Construcție
specială, 14.885 lei; 11. Bazin vidanjabil, C5, 11 mp, 1950/2014, Construcție specială, 19.263 lei; 12.
Platformă betonată, C2, 679 mp, 1950/2014, Amenajare teren, 77.379 lei; 13. Cisternă 9000l
(rezervor+ magazie), C9, 32 mp, 2014, Construcție specială, 14.521 lei. Total: 1.249.583 lei. Asupra
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. 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 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 juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 02.02.2017. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

garanție de participare..........
1000,00 lei. TOTAL - 1918,00
LEI. g. Cheltuieli de instituire a
superficiei pentru 1 lot de tip S3,
în suprafață de 6.547, 00 mp; certificat de urbanism........ 70,00
lei; - caiet de sarcini.......... 100,00
lei; - taxa de participare...........
1415,00 lei; - garanție de participare........ 1000,00 lei. TOTAL 2585,00 LEI. h. Cheltuieli de
instituire a superficiei pentru 1 lot
de tip S3, în suprafață de 6.972,
00 mp; - certificat de urbanism......... 75,00 lei; - caiet de
sarcini......100,00 lei; - taxa de
participare....... 1506,00 lei; garanție de participare........
1000,00 lei. TOTAL - 2681,00
LEI. i. Cheltuieli de instituire a
superficiei pentru 3 loturi de tip
S3, fiecare în suprafață de 6.967,
00 mp; certificat de urbanism......
75,00 lei; - caiet de sarcini.......
100,00 lei; - taxa de participare....... 1505,00 lei; - garanție de
participare..... 1000,00 lei. TOTAL
- 2680,00 LEI. j. Cheltuieli de
instituire a superficiei pentru 1 lot
de tip S3a, în suprafață de 5.070,
00 mp; - certificat de urbanism.......... 55,00 lei; - caiet de
sarcini..... 100,00 lei; - taxa de
participare....... 1096,00 lei; garanție de participare.......
1000,00 lei. TOTAL - 2251,00
LEI. k. Prețul minim de pornire
al licitației – 2,17 lei/mp/an. l.
Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai
mare punctaj. m. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 20
februarie 2017, orele: 16,00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data limită pentru depunerea
ofertelor: 21 februarie 2017,
orele: 16,00. 4.2 Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nr.1, Relații cu publicul,
camera 20, parter. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 22
februarie 2017, orele 10,00, la
Primăria municipiului Slobozia,

str. Episcopiei, nr.1, sala de
consiliu. 6. Denumirea, adresa, nr.
de telefon ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute: Judecătoria Slobozia,
B-dul Cosminului, nr.12, cod
poștal 920064, telefon:
0243218515, fax 02432316561. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate:
01 februarie 2017. Primar, Adrian-Nicolae Mocioniu.

PIERDERI
l Traşcă Florian pierdut atestat
taxi seria CPTX nr. 0051528
eliberat la 17.03.2014. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student emis
de Universitatea A.I. Cuza Iaşi,
pe numele Rotaru Simona
Raluca, studii master- Dreptul
afacerilor. Îl declar nul.
l Pierdut legitimatie student
emisa de Universitatea Nationala
de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale pe numele de
Nae Cosmin-George. Declar nula.
l Soc. Com. Geo & Pet S.R.L.,
identificată la Registrul Comerţului J40/3181/2001, RO
13788483, având sediul social în
str. Barajului nr. 9 şi punct de
lucru Teiuş 73, cu A.M.E.F. identificată cu seria 12159559 şi seria
fiscală MB 0140053794, declar
pierdut nr. ordine fiscal eliberat
de A.N.A.F. (D.G.F.P.). Declar
acest document nul.
l S.C. Octogon Fashion S.R.L. cu
sediul social: Bucureşti, sector 4,
Piaţa Naţiunilor Unite nr. 3-5, bl. B2,
sc. A, et. 5, ap. 28, C.U.I. 36838319 şi
J40/16384/14.12.2016, declar pierdute (nule): certificat de înregistrare
seria B nr. 3238133, certificat constatator 482116/14.12.2016 pentru
sediul social, certificat constatator
482116/13.12.2016 pentru activităţi
care se desfăşoară la beneficiar în
afara sediilor proprii.
l L&M Imobiliar Clean
S.R.L., cu sediul social in Bucu-

resti, Sector.3, Str.Apostol
Margarit, nr.3, bloc 108, scara B,
etaj 8, ap.71, avand numar de
ordine in Registrul Comertului
J40/2568/2009 si Cod unic de inregistrare 25191224, a pierdut certificatul de inregistrare al societatii
seria B nr. 1685634, in original,
emis pe data de 25.02.2009
si eliberat de ONRC in data de
27.02.2009. Il declaram nul.
l S.C. Galileo S.R.L. cu sediul
social în Popeşti Leordeni, şos.
de Centură nr. 103, jud. Ilfov,
C.U.I. 22246384, declară pierdut
(nul) certificatul constatator emis
de O.N.R.C.pntru punctul de
lucru din Cluj-Napoca, b-dul.
Muncii nr. 4-6, Depozit nr. 15,
Depozit nr. 16, Depozit nr. 17,
jud. Cluj.
l S.C. Acant Design S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, sector 5, RO
14461551, declară pierdut (nul)
certificat de circulaţie a mărfurilor EUR.1 nr. R0009798 pentru
transportul din data de
04.01.2017 România -Israel.
l Declar pierdute (nule) următoarele atestate profesionale:
A.D.R. –certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto cu seria 080405; certificat de
pregătire profesională a conducătorului auto, emise de A.R.R.,
permis de conducere emis
D.R.P.C.I.V., pe numele Cojocaru Dorel.
l Declar pierdut (nul) contract
vânzare –cumpărare casă nr.
4218 din 11 Sept. 1994 eliberat
de S.C. Revamar –CFR –BT
–S.A. pe numele Maria Zenovie.
l Dima Gheorghe pierdut legitimaţie serviciu în data de
29.01.2017, emisă de S.R.T.B. pe
numele Dima Gheorghe.
l Pierdut atestat manager transport persoane, seria AMPI, nr.
14336, eliberat în anul 2016 de
A.R.R. Iași pe numele: Zaharia
Iulian -Daniel. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ.
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 26181610. Nr.
1257/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 15.00 în
Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a III - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate, aparținând debitorului SC Diesel Integrat RSI SRL, cu sediul în jud. Călărași,
localitatea Dragoș Vodă, cod fiscal 26181610, în dosar de executare nr. 26181610, prețul de pornire al
licitației, pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Stand testare și reparații pentru pompe Common Rail
și clasice, inclusiv anexe și chituri auxiliare; valoare: 309.920 lei; - Cabinet de asamblare/
dezasamblare sisteme de injecție, inclusiv echipamente și instrumente anexe; valoare: 29.845 lei; Modul testare și reparare injectoare, varianta Common Rail; valoare: 65.161 lei; - Modul testare și
reparare injectoare, variante clasice; valoare: 13.531 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de
injecție diesel, varianta Common Rail; valoare: 70.775 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de
injecție diesel, variante clasice; valoare: 42.222 lei; - Echipamente auxiliare; valoare: 16.666. Asupra
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. 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: 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 juridice romane - copie
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după 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
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, 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 Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 02.02.2017. Relații suplimentare, la
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

