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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str.
Avalanşei, nr.20-22, sector 4,
scoate la concurs, în data de
30.06.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:
Inspector, grad profesional
superior – Directia Coordonarea Reţelei Naţionale
EURES, Acorduri şi Relaţii
Internaţionale – Serviciul
Monitorizare Activitate
EURES. Condiţii specifice de
participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor
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 în
ramura de ştiinţă – ştiinţe
economice;Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9
ani;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet-nivel mediu;Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;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 Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str.
Avalanşei, nr.20-22, sector 4,
scoate la concurs, în data de
30.06.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:Consilier, grad profesional superior
– Compartiment Managementul Bazelor de Date,Condiţii specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea
funcţiilor 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 în specialitate:
minimum 9 ani;Cunoştinţe de
operare pe calculator nivel
avansat: baze de date, utilitare,
SQL, PL/SQL, Microsoft Office;Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.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 Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bihor, cu sediul în Oradea, Str.
Transilvaniei, nr.2, scoate la
concurs, în data de 30.06.2016
(proba scrisă), ora 10:00, la
sediul agenţiei, următorul post
vacant: inspector, grad profesional superior–Compartiment
Înregistrare şi Stabilire Drepturi Şomeri. 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;Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –
III–a, la sediul AJOFM Bihor.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Bihor, cu sediul în Oradea, Str.
Transilvaniei, nr.2, scoate la
concurs, în data de 30.06.2016
(proba scrisă), ora 10:00, la
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sediul agenţiei, următorul post
vacant: inspector, grad profesional superior– Compartiment Execuţie Bugetară,
Financiar, Contabilitate şi
Administrare Fond Garantare
pentru Plata Creanţelor Salariale. 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 în domeniul ştiinţelor economice;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;Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
AJOFM Bihor.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Braşov, cu sediul în Braşov, Str.
Lunga nr.1A, scoate la concurs,
în data de 30.06.2016, ora
10:00, (proba scrisă) la sediul
agenţiei, următorul post
vacant: Inspector, grad profesional asistent– Punct de Lucru
Rupea. 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, Power Point,
Internet – nivel mediu;Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
executare silită - persoane juridice. Anunţul 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 13, luna
06, anul 2016, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC The First Swimming Pool SRL cu domiciliul
fiscal în localitatea Giurgiu, str 1 Decembrie 1918, nr. 38A, cod de identificare fiscală 22437724.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Cantitate/ bucata, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv
TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1. Aparat de aer condiţionat tip caseta pentru plafon fals
gree duct 60000 BTU, 1, 7125 lei/ buc, 20%; 2. Aparat de aer condiţionat tip SPLIT ASAKA9000 BTU,
6, 750 lei/buc, 20%; 3. Aparat aer condiţionat tip SPLIT HOKKAIDO 12000 BTU, 2, 713 lei/buc, 20%.
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt
cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul
RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 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 obligaţii fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor 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 informaţii suplimentare vă puteţi adresa la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246/216705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

echipă, efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III–a, la
sediul AJOFM Braşov.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Cluj, cu sediul în Cluj, Str.
George Coşbuc, nr.2 scoate la
concurs, în data de 30.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
vacant:Consilier, grad profesional principal – Birou Relaţii
cu Angajatorii şi Economie
Socială,Condiţii specifice de
participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor
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: 5 ani;Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel mediu;Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul
AJOFM Cluj.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str.
Domneasca, nr.191 scoate la
concurs, în data de 30.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
vacant: Consilier juridic, grad
profesional superior –
Compartiment Juridic, Relaţii
cu Publicul,Condiţii specifice
de participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor
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 în
domeniul juridic;Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet-nivel
mediu;Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a-IIIa, la sediul AJOFM Galaţi.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str.
Cucu, nr.1, scoate la concurs,
în data de 30.06.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:Inspector, grad profesional
debutant–Compartiment
Control, Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare
Silită a Debitelor.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 în domeniul economic;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet-nivel mediu;Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a-III-a, la sediul
AJOFM Iaşi.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
OLT, cu sediul în Slatina, Str.
Prelungirea Crişan, nr.2, scoate
la concurs, în data de

30.06.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant:consilier, grad profesional superior–
Serviciul Administrare
BugetCondiţii specifice de
participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor
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;Cunoştiinţe în domeniul finanţărilor
din fonduri structurale prin
Fondul Social European şi/sau
Fondul de Coeziune în vederea
asigurării sustenabilităţii
proiectelor implementate în
perioada 2007-2013 şi accesării
de noi programe în perioada
2014-2020;Cunoştiinţe în
domeniul economiei sociale;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point,
Internet-nivel avansat;Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul AJOFM Olt.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str.
Morilor, nr.51A scoate la
concurs, în data de 30.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
vacant: Inspector, grad profesional debutant – Compartiment
Inregistrare şi Stabilire Drepturi Şomeri,Condiţii specifice
de participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante:Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
executare silită - persoane juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 14
Iunie 2016, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Gospodaria Izvoarele SRL, CUI 27409407, cu
sediul în localitatea Izvoarele, sat. Chiriacu, judeţ Giurgiu. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de
evaluare sau de pornire al licitaţiei (exclusiv TVA), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Motociclu L 5e,
4.200 lei, 20%; Motociclu L 5e, 4.200 lei, 20%; Motounealtă (motocoasă) Husqvarna 545, 1.275 lei,
20%; Motounealtă (motocoasă) Husqvarna 323, 825 lei, 20%; Lamă de zăpadă PU –T120, 6.450 lei,
20%. Total: 16.950 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitaţie, în contul RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului; 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
obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor 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
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246/216705 tasta
2 1, cu domnul Miu Adrian.
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durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în
ramura de ştiinţă – ştiinţe
economice;Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet-nivel
mediu;Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Sibiu.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Suceava, cu sediul în Suceava,
Str. Tudor Vladimirescu, FN
scoate la concurs, în data de
30.06.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier, grad profesional debutant
– Compartiment Medierea
Muncii, Consiliere, Orientare şi
Formare Profesională;Condiţii
specifice de participare la
concursurile pentru ocuparea
funcţiilor 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;Cunoştinţe de operare
PC: Word, Excel, Power Point,
Internet-nivel mediu;Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a-III- a, la sediul
AJOFM Suceava.
l Primăria oraşului Recaş, cu
sediul în Recaş, Calea Timişoarei, nr.86, județul Timiş,
organizează concurs de promovare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului
vacant aferent funcţiei publice
de conducere de şef serviciu la
Serviciul Public de Poliţie
Locală, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
oraşului Recaş. Condiţii de
desfăşurare: -concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei
oraşului Recaş, calea Timişoarei, nr.86, astfel: -proba
scrisă în data de 29.06.2016,
ora 10.00; -interviul în data de
01.07.2016, ora 10.00. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile
de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei oraşului
Recaş, judeţul Timiş. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la
art.143 din H.G.611/2008,
modificată şi completată de
H.G.1173/2008: a)formularul
de înscriere prevăzut în anexa
nr.3; b)copia actului de identitate; c)copiile diplomelor de
studii superioare de licență şi
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; d)
copie de pe diploma de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul adminis-

traţiei publice, management ori
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e)copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; f)
cazierul administrativ. Condiţii
de participare: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.66 din
Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare: -să fie absolvenți de studii universitare de
licență în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției
publice de conducere; -să fie
absolvenţi de masterat sau de
studii postuniversitare în
domeniul administraţiei
publice, management sau în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; -să
fie numiţi într-o funcţie publică
din clasa I; -să îndeplinească
cerinţele specifice prevăzute în
fişa postului; -vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice
minimum 2 ani; -să nu aibă în
cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în
condiţiile prezentei legi. Precizările privind concursul şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei oraşului Recaş.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul
Primăriei Oraşului Recaş şi la
nr.de telefon: 0356.177.278.
Primăria comunei Mihai
Eminescu organizează în data
de 23 iunie 2016, ora 10.00
proba scrisă, 27 iunie 2016 ora
10.00 interviul, concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de şef birou al Biroului
Gospodărie comunalădrumuri din subordinea Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă al aparatului de
specialitate al Primarului
comunei Mihai Eminescu.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu.
Concursul va avea loc la sediul
Primăriei comunei Mihai
Eminescu. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Mihai
Eminecu- loc. Ipoteşti, com.
Mihai Eminescu, jud. Botoşani
sau la telefon 0231.512.183.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriem spatiu comercial,
500mp, zona Cultural,
vis-à-vis de piata, langa serviciul parcari auto primarie,
trafic intens. 0744.48.76.33

DIVERSE
l PREDA FLORINEL,
MIHALACHE CRISTIAN,
proprietari ai terenului situat
în localitatea Buftea, jud. Ilfov,
str. Gării, jud. Ilfov, Cvartal 12,

Nr. cadastral – 3879/3/3,
3879/3/4, P 844/1; 845/1, în
suprafaţă de 771,03 mp
(400.63 mp + 370,4 mp),
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obţinere a Avizului de oportunitate pentru documentaţia
„PUZ: CORELARE URBANISTICĂ - LOTIZARE EXISTENTĂ”. Documentaţia a fost
depusă pentru consultare la
Primăria oraşului Buftea la
data de 30.05.2016.Observaţii/
comentarii se primesc în scris
la Direcţia de Urbanism din
cadrul Primăriei oraşului
Buftea (031/824.12.31), în
termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunţ.
l S.C. AA MARKETING
AND MANAGEMENT S.R.L.
având sediul în Str.Arh.
Grigore Cerchez, nr.12, et.3,
biroul 3, localitatea Bucureşti,
sector 1, titular al planului/
programului Plan Urbanistic
Zonal pentur terenul situat în
Bucureşti, sectorul 1, str. I. S.
Turgheniev 8-8A, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru
planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului cu
sediul în Aleea Lacul Morii,
nr.1, localitatea Bucureşti, de
luni până vineri între orele
9.00-13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M.B., în
termen de 18zile lucrătoare de
la data publicării anunţului.

CITAȚII
l GLUCK MARIA, GLUCK
LUPU - cu ultimul domiciliu
în Ieud, GLUCK MINGYE cu ultimul domiciliu în Glod,
GLUCK LAJE - cu ultimul
domiciliu în Botiza si GLUCK
EIZIK cu ultimul domiciliu în
Bistra, jud. Maramureş, sunt
chemati în judecată, la Judecatoria Dragomiresti, în calitate
de intimati în Dosarul nr.
67/224/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN
R O M Â N I A - C U LT U L
MOZAIC, pentru termenul de
judecată fixat la data
01.06.2016.Cine cunoaşte date
despre intimati este rugat să le
aducă la cunoştinţă instanţei.
l STEIN ROZALIA cu
ultimul domiciliu în Sighetu-Marmatiei, jud. Maramureş,
este chemata în judecată, la
Judecatoria Sighetu-Marmatiei, în calitate de intimata în
Dosarul nr. 218/307/2016
pentru declararea morţii
prezumate, în proces cu
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN
R O M Â N I A - C U LT U L
MOZAIC, pentru termenul de
judecată fixat la data
22.06.2016. Cine cunoaşte date

despre intimata este rugat să le
aducă la cunoştinţă instanţei.
l C.ADVICE BROKER DE
ASIGURARE – REASIGURARE SRL este chemat in
calitate de pârât la Judecătoria
Iaşi, secţia civilă, camera sala
3, Complet C10, in data de 09
iunie 2016, ora 8.30, in proces
cu SC ASIGURAREA
ROMANEASCA ASIROM
VIENNA INSURANCE
GROUP SA, in dosar
19650/245/2014.
l Se citează numitul
Dragomir Dorinel in calitate
de pârât in dosarul
nr.676/282/2016 al Judecătoriei
Pogoanele, având ca obiect
constatare calitate unic moştenitor al defunctului Dragomir
Nicolae, pentru termenul din
13.06.2016, ora 9.00, Judecătoria Pogoanele.
l Numiții Tudosă Ilie şi
Tudosă Mihaela cu ultimul
domiciliu în Iaşi, sunt chemați
la Tribunalul Iaşi în data de
07.06.2016, ora 9.00, Sala S VI,
etaj 4, CIV R2, în calitate de
p â r â ț i î n D o s a r n r.
5534/245/2011, în proces cu
Sandu V. Maria, având ca
obiect recurs– revendicare
imobiliară.

LICITAȚII
l DINU, URSE ŞI 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 1.620 euro, exclusiv TVA.
Prețul Caietului de sarcini este
de 1.000 lei, exclusiv TVA.
Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea
î n
c o n t u l
n r.
RO11BREL0002001080710100
deschis la Libra Internet Bank,
a garanției de 10% din prețul
de pornire al licitației; -achiziționarea până la data şi 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 şi
Asociații SPRL sau în numerar
la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Documenția de participare la
licitație se va depune în
original la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203,
sector 1, până la data şi ora
stabilită pentru şedința de licitație. Prima şedință de licitație
a fost fixată la data de
08.06.2016, ora 14.30 iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele
şedințe de licitație au fost
fixate în data de 15.06.2016,
22.06.2016, 29.06.2016 şi
06.07.2016 ora 14.30. Toate
şedințele de licitație se vor
desfăşura la sediul lichidato-

rului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam.
203, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Anunț de participare la licitație pentru închirierea unor
suprafeţe de teren din albiile
minore: 1. Informaţii generale:
Administraţia Bazinală de Apă
Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod
fiscal RO 23730128
telefon:0250/ 739.881,
fax:0250.738.255.2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere
teren pentru o durată de 2
ani.3. Condiţiile de participare
: dovada cumpărării caietului
de sarcini; garanția de participare la licitatie – 10% din
valoarea minimă a chiriei
anuale; certificatul constatator
emis de ORC, valabil la data
deschiderii ofertelor; certificate
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de
plata a impozitelor si taxelor
către stat inclusiv cele locale;
certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal emis MF; cazier
judiciar al administratorului;
bilanţul contabil pentru ultimii
2 ani, vizat de administraţia
fiscală; fisa de informaţii generale privind cifra de afaceri pe
ultimii 3 ani; declarație că nu
se află in litigiu cu titularul
dreptului de administrare.4.
Cuantumul şi forma garanţiei
de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită prin ordin
de plată sau scrisoare de
garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de
Apă Olt.5. Descrierea succintă
a bunului ce urmează a fi
închiriat: Închiriere suprafeţe
de teren în albia minoră a
râului Olt din Jud.Teleorman,
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pentru înlăturarea materialului
aluvionar:Judeţul Teleorman.
Lotul 1 – 20.798 mp teren în
albia minoră a râului Olt,
situat în Com. Islaz, Jud.
Teleorman.6. Data, locul şi ora
limitã de primire a ofertelor:
21.06.2016 până la ora 1000 la
sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.7.
Data şi locul deschiderii acestora: 21.06.2016 începand cu
ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea.8. Modul de obţinere a caietului de sarcini: de
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul Patrimoniu - Cadastru,
contravaloarea acestuia fiind
de 1.205,81 lei/lot.9. Durata în
care ofertanţii rãmân angajaţi
prin termenii ofertelor lor:
Perioada de valabilitate a
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru
atribuirea contractului de
închiriere.
l 1.S.C.FISE Electrica SERV
S.A. -SISE Transilvania Nord,
cu sediul în Cluj Napoca, str.
T a b e r e i , n r. 2 0 , T e l . :
+40372.640.302, Fax:
+40264.205.504, organizează
procedură de licitaţie deschisă
pentru achiziţia de servicii
„Închirieri de utilaje” pentru
Agenţiile din zona Transilvania
Nord, cod CPV: 45500000-2, în
cantităţile şi condiţiile prevăzute în Documentaţia de atrib u i r e . 2 . To a t e d e t a l i i l e
referitoare la serviciile solicitate, la procedura de achiziţie,
respectiv la acordurile-cadru
ce se vor încheia se regăsesc în
Documentaţia de atribuire.
3.Documentaţia de atribuire se
pune la dispoziţia operatorilor

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei
licitaţii deschise pentru concesionarea (transmiterea
dreptului de superficie) unui teren în suprafață de 372 mp
situat în Municipiul Târgu Jiu, Aleea Bicaz, f.n. destinat
construirii de locuință.
Durata concesiunii (superficiei) este 49 ani. Prețul de
pornire este 15.500 lei.
Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul
documentaţiei: Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei
Municipiului Tg – Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei
RON şi se poate achita numerar la casieria concedentului sau cu
ordin de plată.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.06.2016, ora 12.
Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 22.06.2016, ora
10:00 la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bdul.
Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1
exemplar.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 22.06.2016, ora
13:00, Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu,
etaj 1.
Denumirea, adresa, număr de telefon, telefax şi/sau adresa de email ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Secţia de
contencios Administrativ, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 34,
tel. 0253218661, fax: 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, tel. 0253/205036.
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ANUNȚURI

economici în urma solicitării
acestora. În acest sens se va
întocmi o cerere scrisă, care va
fi depusă la Secretariatul achizitorului (str.Taberei, nr.20,
Cluj-Napoca), transmisă pe
numărul
de
fax:
+40264.205.504 sau pe adresa
de e-mail: abel.luka@tn.electricaserv.ro. 4.Ofertele se vor
depune tot la Secretariatul
SISE TN. 5.Data limită de
depunere a ofertelor:
15.06.2016, ora 10.00. Data
deschiderii ofertelor:
15.06.2016, ora 10.30.
l Administratori judiciari
asociaţi YNA CONSULTING
SPRL ŞI CONSULTANT
INSOLVENŢĂ SPRL, cu
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti,
nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă
licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor
mobile şi 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, af lată în
procedura generală de insolvenţă,
în
dosar
nr.6902/101/2012 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, după
cum urmează: 1.proprietate
imobiliară de tip industrial-hale
comercial-depozitare şi birouri,
situate în localitatea Timişoara,
str.E.Baader, nr.13, judeţul
Timiş, compusă din: clădire
birouri P+1E+M având suprafaţa de 1.015mp, CF410601
Ti m i ş o a r a , n r. C a d a s t r a l
722/13/4/5/2; depozit, magazie
metalică şi birou depozit având
suprafaţa de 2.688mp,
CF410598 Timişoara, nr.Cadastral 722/13/4/2; teren intravilan
în suprafaţă de 951mp,
CF410600 Timişoara, nr.Cadastral 722/13/4/4, la preţul de
pornire a licitatiei de
618.360,00Euro, valoarea nu
include TVA. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile şi imobile, o
reprezintă Sentinţa nr.151 din
şedinţa publică din data de
23.03.2015 pronunţată de
Tr i b u n a l u l M e h e d i n ţ i î n
dosarul nr.6902/101/2012/a102,
prin care s-a dispus ridicarea
suspendării. Licitaţia va avea
loc la punctul de lucru al debitoarei situat în localitatea Timişoara, str.Enric Baader, nr.13,
j u d . Ti m i ş , l a d a t a d e
07.06.2016, ora 14.00, iar în
cazul în care bunurile nu vor fi
valorificate, licitaţia va fi
reluată, în aceleaşi condiţii, la
data de 14.06.2016, ora 14.00,
la data de 21.06.2016, ora
14.00, la data de 28.06.2016,
ora 14.00, la data de 05.07.2016,
ora 14.00, respectiv la data de
12.07.2016, ora 14.00. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caietului
de sarcini şi consemnarea unei

cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, până la
începerea licitaţiei în contul
unic de insolvenţă deschis la
Banca Comercială Carpatica,
s u b n r. R O 9 8 C A R P
036000766158RO01. 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 toti cei
care pretind vreun drept asupra
imobilelor să anunţe administratorul 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.
l Debitorul SC ALTINIS
CONST SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil constituit din teren
intravilan în suprafață de 423
mp şi clădire edificată pe acesta
în suprafață de 17 mp situat în
Com. Ciorani, Sat Cioranii de
Jos, T 24, P Cc 725, Jud.
Prahova, nr. cadastral 21562
înscris în CF 21562 a Com.
Ciorani. Prețul de pornire al
licitației este de 4.403,35 Euro
exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe şi
obiecte de inventar, aparținând
SC ALTINIS CONST SRL în
valoare de 35.202,35 Lei
exclusiv TVA. Prețul Caietului
de sarcini pentru imobil aflat în
patrimoniul debitoarei SC
ALTINIS CONST SRL este de
500,00 Lei exclusiv TVA. –
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru imobil, reprezintă 75%
din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de
Evaluare; -Prețul de pornire al
licitațiilor pentru mijloace fixe
şi obiecte de inventar, reprezintă 50% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute
de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată
de:-consemnarea în contul nr.
RO95UBI0000802004024RON
deschis la Garanti Bank SA
Ag. Ploieşti până la orele 14 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeaşi dată a
Caietului de sarcini şi Regulamentului de participare la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru imobil, mijloace fixe şi
obiecte de inventar prima
şedință de licitație a fost fixată
în data de 02.06.2016, ora
15.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații vor fi
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în data de, 09.06.2016,
16.06.2016, 23.06.2016,
30.06.2016 ora 15.00. Toate
şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr.
44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare şi vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate
fi vizualizat şi pe site www.
dinu-urse.ro.
l Subscrisa VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 02.06.2016 ora
14.00 prin licitaţie publică la
pretul de evaluare redus cu
60%, bunuri mobile (Lincoln
Limousine 1999-20.256,8 lei-nefunctionala,neinmatriculata,
Mercedes Benz CL500, 200212.190 lei, autoturism M1G
Hummer H3 ,2008 -19.719,2
lei) apartinand Dog Protection
SRL, preturile nu includ TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte
de data licitaţiei. In cazul
neadjudecării vânzarile vor fi
reluate în zilele de 09.06.2016,
16.06.2016, 23.06.2016,
respectiv 30.06.2016 la aceeasi
ora la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800.
l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al OL
CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL desemnat prin
Sentinta Civila nr. 6098 din
data de 17.06.2014, pronuntata
in dosar nr. 18704/3/2013 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
imobil aflat in proprietatea OL
CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL constand in teren
intravilan in suprafata de
11.468,43 mp situat in Bucuresti, Bd. Drumul Gura Putnei,
nr. 67-87, lot 1, sector 3 prin
licitatie publica cu strigare, iar
pretul de pornire va fi de
1.028.500 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va
organiza in data de 06.06.2016
ora 14,00 prin licitatie publica
cu strigare. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judi-

ciar. Caietul de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 1.000 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

ACHIZIȚII PUBLICE
l Asociaţia Municipiilor din
România a iniţiat procedura de
achiziţie publică pentru reabilitarea şi consolidarea sediului,
monument istoric, în care
asociaţia îşi va desfăşura activitatea. În acest sens SEAP a
acceptat publicarea invitaţiei
d e
p a r t i c i p a r e
nr.388515/19.05.2016, având ca
obiect “Reabilitare, consolidare
şi schimbare de funcţiune a
imobilului situat în strada
Matei Basarab, nr.63”. Procedura- cerere de oferte se desfăşoară online, operatorii
economici având posibilitatea
de a depune ofertele în SEAP
până la data de 6 iunie 2016,
ora 15.00.

PIERDERI
l Pierdut Certificate constatatoare şi Certificat de înregistrare fiscală seria B nr. 0882519,
emise pentru SC Energy Travel
SRL, CUI 18896109,
J12/2596/2006. Se declară nule.
l Pierdut: contract vânzarecumpărare nr. 102/3/981 din 15.
IV.1981, Certificat Moştenitor nr.
267 din 09.03.1994, Decizia nr.
737 din 04.06.1981, Contract
Împrumut nr. 21028 din 15.
IV.1995, Proces Verbal 102 din
15.04.1981, Încheiere 7938 din
30.05.2001, pe numele LIANOS
OCTAVIAN. Declar nule.
l Stoica Mădălin Nicolae
pierdut atestat ADR nr. 059281
şi atestat marfă nr. 0338211000.
Le declar nule.
l Audit Consulting Legal
International SRL, avand
sediul in str.Elena Vacarescu,
nr.25,_bl.20/4,_sc.A, etaj-4,_
ap.14, sector 1, identificata cu
J40/14456/2006, CUI 19007891,
declara pierdute si nule certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare anexate
certificatului de inregistrare.
l Pierdut Schiţă la Contractul
33992/42402/21192/28.10.2003,
pe numele Andruşcă Veronica
şi Constantin. Declar nulă.
l Declar pierdută şi nulă
Cartea de identitate pe numele
Zaharia Elena –de la data de
24.05.2016 emisă de Secţia 10
Poliţie, emisă la data de
22.05.2003, valabilă până la
14.04.2053.
l Subscrisa ENGIE Romania
S.A., persoană juridică română
cu sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul Mărăşeşti nr. 4-6,

sector 4, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub
nr. J40/5447/2000, deţinătoare a
Codului Unic de Înregistrare
nr. 13093222, atribut fiscal RO,
prin prezenta declarăm pierdute certificatele constatatoare
pentru următoarele puncte de
lucru ale Societăţii: 1.Punct de
lucru din municipiul Galaţi, str.
Mihai Bravu, nr. 10, judeţ
Galaţi, declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;2.Punct
de lucru din municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu,
nr. 30-32, judeţ Dambovita,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;3.Punct de lucru
din municipiul Făgăraş, Aleea
Gazului, nr. 1, judet Braşov,
declaraţie: model 2 nr. 533576
din 12.12.2006;4.Punct de lucru
din municipiul Târgu Jiu, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 5,
judeţ Gorj, declaraţie: model 2
nr. 533576 din 12.12.2006;5.
Punct de lucru din municipiul
Bucureşti, str. Ilioara, nr. 60,
sector 3, declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;6.Punct
de lucru– SRM+SRG sector
Predeal din oraş Predeal, str.
Armata Romana, nr. 3, judeţ
Braşov; declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;7.Punct
de lucru– Rucăr din comuna
Rucăr, str. Brasovului, nr. 62,
judeţ Argeş; declaraţie model 2
nr. 4357 din 06.01.2005;8.Punct
de lucru- sediu FOL Ticleni din
oraş Ticleni, str. Valea Bratuii,
nr. 2, judeţ Gorj, declaraţie
m o d e l 3 n r. 1 5 0 3 5 8 d i n
25.03.2009;9.Punct de lucrusediu FOL Tg. Cărbuneşti din
oraş Târgu Cărbuneşti, str.
Eroilor, nr. 10, judeţ Gorj,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;10.Punct de
lucru- sediu FOL Aninoasa+
SRM din sat Aninoasa, nr. 28,
judeţ Gorj, declaraţie model 3
nr. 150358 din 25.03.2009;11.
Punct de lucru- sediu FOL
Rovinari+ SRM din oraş Rovinari, Aleea Cireşului, nr. 4,
judet Gorj, declaraţie model 3
nr. 150358 din 25.03.2009;12.
Punct de lucru- sediu SDGN
Tg. Jiu din municipiul târgu
Jiu, str. Al. I. Cuza, nr.5, judet
Gorj, declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;13.Punct
de lucru- sediu FOL Busteni
din oraş Buşteni, b-dul Libertatii, nr. 254, judeţ Prahova,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;14.Punct de
lucru– FOL Comarnic din oraş
Comarnic, str. Republicii, nr. 3,
judeţ Prahova, declaraţie model
3 nr. 150358 din 25.03.2009;15.
Punct de lucru– FOL baza
veche producţie Prundu din
municipiul Piteşti, b-dul Petrochimiştilor, nr. 2, judeţ Argeş,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;16.Punct de
lucru- sector Mioveni din oraş
Mioveni, str. Carol Davila, nr. 1,
judeţ Argeş, declaraţie model 3
nr. 150358 din 25.03.2009;17.
Punct de lucru sector Curtea de
Argeş din municipiul Curtea de
Argeş, str. Negru Voda, nr.
119-119, judet Argeş, declaraţie
m o d e l 3 n r. 1 5 0 3 5 8 d i n

25.03.2009;18.Punct de lucru
sediu sector Sinaia din loc.
Sinaia, str. Diham, nr.8, judeţ
Prahova, declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;19.Punct
de lucru– FOL Adjud din
municipiul Adjud, str. N.
Balcescu, nr. 12, judeţ Vrancea,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;20.Punct de
lucru– FOL Victoria din oraş
Victoria, str. Podragu, nr. 1,
judet Braşov, declaraţie model
3 nr. 150358 din 25.03.2009.21.
Punct de lucru- sediu FOL
Potcoava din oraş Potcoava,
judeţ Olt declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;22.Punct
de lucru- sediu FOL Drăgăneşti
din loc. Drăgăneşti-Olt, str. N.
Titulescu, nr. 173, jude Olt,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;23.Punct de
lucru- sediu FOL Bals +SRM
din oraş Balş, str. Nicolae
Balcescu, nr. 194 A, judeţ Olt
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;24.Punct de
lucru- sediu FOL Scornicesti +
SRM din oraş Scorniceşti, str.
Pompierilor, nr.1, judeţ Olt,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;25.Punct de
lucru– FOL Covasna din oraş
Covasna, str. Elisabeta, nr.4,
judeţ Covasna declaraţie model
3 nr. 150358 din 25.03.2009;26.
Punct de lucru– FOL Baraolt
din oraş Baraolt, str. Kossuth
Lajos, nr. 231, judeţ Covasna,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;27.Punct de
lucru din municipiul Târgu
Secuiesc, str. Kanta, nr. 14,
judeţ Covasna, declaraţie
m o d e l 3 n r. 1 5 0 3 5 8 d i n
25.03.2009;28.Punct de lucru–
FOL Rasnov din oraş Râşnov,
str. Libertatii, nr.1, judeţ Braşov,
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;29.Punct de
lucru– FOL Sacele din municipiul Săcele, str. Brasovului, nr.
230, judeţ Braşov, declaraţie
m o d e l 3 n r. 1 5 0 3 5 8 d i n
25.03.2009;30.Punct de lucrusector Codlea din municipiul
Codlea, str. Lunga, nr. 101,
judeţ Braşov, declaraţie model
3 nr. 150358 din 25.03.2009;31.
Punct de lucru– FOL Titu din
oraş Titu, str. Gării, nr. 93, judeţ
Dâmboviţa declaraţie, model 3
nr. 150358 din 25.03.2009;32.
Punct de lucru- sector Fieni din
oraş Fieni, str. dr. Nicolae Ştefănescu, nr.8, judeţ Dâmboviţa
declaraţie model 3 nr. 150358
din 25.03.2009;33.Punct de
lucru- sector Pucioasa din oraş
Pucioasa, str. Dacia, nr.13, judeţ
Dâmboviţa, declaraţie model 3
nr. 150358 din 25.03.2009;34.
Punct de lucru- sector Moreni
din municipiul Moreni, b-dul
Petrolului, nr. 8b, judet Dâmboviţa, declaraţie model 3 nr.
150358 din 25.03.2009;35.Punct
de lucru- sector Găeşti din oraş
Găeşti, str. Şerban Cioculescu,
nr.15, judeţ Dâmboviţa, declaraţie model 3 nr. 150358 din
25.03.2009;36.Punct de lucru
din municipiul Câmpina, str.
Erupţiei, nr.9, judeţ Prahova
declaraţie, model 2 nr. 134749
din 25.03.2010. Le declarăm
nule.

