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OFERTE SERVICIU
l Bronec International Company 
angajează dispecer centru alarmare. 
Cerinţe: minim 12 clase. Nu necesită 
experienţă. 021.326.20.44 

l Angajam agent imobiliar, cunos-
tinte franceza, engleza avansat. 
Experienta minim un an. CV la 
adresa e-mail: office@metalhouse.ro. 
Candidatii selectati vor fi contactati 
pentru interviu.

l Primăria Comunei Brezoaele, cu 
sediul în localitatea Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr.24, judeţul Dâmboviţa, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
educator ½ normă centru de zi, în 
conformitate cu art.7 din HG 
286/2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă în data de 
23.11.2016, ora 10.00; -proba practică 
în data de 25.11.2016, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
t o a r e l e  c o n d i ț i i :  - a b s o l v i r e 
bacalaureat; -absolvirea unui modul 
de psihopedagogie dovedit cu 
diplomă; -cunoștințe minime calcu-
lator (Windows, Word, Excel); 
-vechime în muncă minim 7 ani; 
-certificat cazier judiciar fără 
mențiuni. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 14.11.2016, ora 16.00, 
la sediul  Primăriei  Comunei 
Brezoaele. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Comunei 
Brezoaele, persoană de contact: Ghita 
Adriana Luminiţa, tel: 0245.715.601 
și e-mail: primaria_brezoaele@yahoo.
com, precum și pe site-ul: www.
primariabrezoaele.ro

l Primăria Comunei Brezoaele, cu 
sediul în localitatea Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr.24, judetul Dâmboviţa, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției temporar vacante de îngri-
jitor centru de zi, în conformitate cu 
art.7 din HG 286/2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 23.11.2016, ora 10.00; -proba 
practică în data de 25.11.2016, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii generale; 
-vechimea în muncă nu este necesară; 
-certificat cazier judiciar fără 
mențiuni. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 7.11.2016, ora 16.00, 
la sediul  Primăriei  Comunei 
Brezoaele. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Comunei 
Brezoaele, persoană de contact: Ghita 
Adriana Luminiţa, tel: 0245.715.601 
și e-mail: primaria_brezoaele@yahoo.
com, precum și pe site-ul: www.
primariabrezoaele.ro 

l CIAPAH Mislea, cu sediul în loca-
litatea Mislea, str.Radu Paisie, nr.14, 
jud.Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de inspector de specialitate 
debutant, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 22.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 24.11.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 

licenţă pentru specializarea: contabili-
tate și informatică de gestiune; 
-vechime în muncă de minim 6 luni. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
14.11.2016, ora 16.00. Pentru infor-
maţii suplimentare se va lua legătura 
cu d-na Draghia Mioara -referent RU 
în cadrul CIAPAH Mislea, la nr.de 
telefon: 0244.356.611, int.234 sau 
direct la sediul instituţiei.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual temporar vacant de 
inspector în cadrul Compartimen-
tului Domeniul public și privat al 
aparatului de specialitate al prima-
rului municipiului Sighetu Marma-
ţiei. Concursul se desfășoară cu 
respectarea prevederi lor  HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Data desfășu-
rării concursului: -proba scrisă în data 
de 21.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 24.11.2016, ora 
10.00. Condiţii de participare: Gene-
rale: prevăzute în HG nr.286/2011 
(actualizată); Specifice: 1 post 
inspector din cadrul Compartimen-
tului Domeniul public și privat al 
aparatului de specialitate al prima-
rului: -studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă; 
-vechime în specialitatea postului 
minim 4 ani. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, cam.6, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la nr.de telefon: 
0262.311.001, int.138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila organizează concurs pentru 
ocuparea a 18 posturi vacante 
contractuale de infirmiere, conform 
HG 286/2011. Pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante de infir-
miere sunt necesare: școală generală, 
curs de infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protec-
ţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia generală resurse 
umane și certificare și 6 luni vechime 
în specialitatea postului. Concursul se 
organizează la sediul Colegiului Naţi-
onal „Ana Aslan”, din Calea Călăra-
șilor, nr.307A, Brăila, astfel: -proba 
scrisă: 22.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviului: 25.11.2016, ora 10.00. 
Dosarele se depun în perioada 
01.11.2016-14.11.2016, între orele 
08.00-15.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0239.692.222, 
int.2174, persoană de contact: ref.Ene 
Monica Laura -Serv.RUNOS.

l Clubul Sportiv Municipal Timi-
șoara, cu sediul în localitatea Timi-
șoara, str.F.C.Ripensia, nr.29, judeţul 
T i m i ș ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011, organizează în data 
de 22 noiembrie 2016, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante: 1)Antrenor 
(disciplină Box) -1/2 normă, pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii: -carnet 
de antrenor vizat pe anul în curs sau 
certificat de clasificare profesională 
eliberat de Centrul Naţional de 
Formare și Perfecţionare a Antreno-

rilor, specializarea box; -minim studii 
medii; -minimum 2 ani de activitate 
ca antrenor de box; -domiciliul stabil 
în localitatea Timișoara; -să nu fi 
suferit condamnări pentru săvârșirea 
unor infracţiuni; -stare de sănătate 
corespunzătoare. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 22.11.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 25.11.2016, ora 
10.00. Dosarele se vor depune până la 
data de 11 noiembrie 2016, ora 16.00, 
la sediul clubului. Tematica și biblio-
grafia se află afișate la sediul clubului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0256.201.355, adresa de e-mail: csmti-
misoara@yahoo.com sau la sediul din 
l o c a l i t a t e a  T i m i ș o a r a , 
str.F.C.Ripensia, nr.29.

l În data de 28-11-2016, ora 9 va 
avea loc la sediul Primăriei or. Mără-
șești, jud. Vrancea, Concursul pentru 
ocuparea unui post vacant contrac-
tual de conducător autospecială în 
SPVSUAC din subordinea Consi-
liului local oraș Mărășești. Condiţii de 
participare: 1.Generale- conform 
art.3 din H.G. nr.286/2011 modificată 
și completată cu H.G. nr.1027/2014; 
2.Specifice: pentru conducător autos-
pecială, în SPVSUAC: -minim studii 
gimnaziale; -Permis de conducere 
categoria C; -Vechime în muncă cel 
puţin 3 ani. În perioada 31/10– 
11/11/2016, la sediul Primăriei or. 
Mărășești se vor depune dosarele de 
participare la concurs, care trebuie să 
conţină obligatoriu documentele 
prevăzute în H.G. nr. 286/2011 modi-
ficată și completată. Concursul va 
avea următoarele etape: 1.Selecţia 
dosarelor: 14- 15/11/2016; 2. Proba 
scrisă: 28-11-2016, ora 9; 3. Interviul- 
data va fi anunţată odată cu afișarea 
rezultatelor probei scrise. Bibliografia 
va fi afișată pe site-ul și pe tabela de 
afișaj ale instituţiei. Relaţii suplimen-
tare, la sediul Primăriei or. Mărășești 
și telefon 0237260550.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (ofiţeri și 
agenţi de penitenciare), Penitenciarul 
Codlea scoate la concurs 16 posturi 
vacante, după cum urmează: -10 
posturi agent operativ (bărbați); -2 
posturi agent operativ (femei); -2 
posturi agent tehnic (fochist); -2 
posturi ofițer (asistent social). Dosa-
rele de candidat se depun în termen 
de 15 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului, la structura de 
resurse umane din cadrul Penitencia-
rului Codlea. Taxa de înscriere la 
concurs este de 85 lei. Alte informaţii 
suplimentare se pot obţine pe site-ul 
Penitenciarului Codlea (http://anp.
gov.ro/web/penitenciarul-codlea), 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră- Concursuri din 
sursă externă) și la structura de 
resurse umane a Penitenciarui 
Codlea.

l Pentru încadrarea ca funcţionar 
public cu statut special în sistemul 
administraţiei penitenciare (ofiţeri și 
agenţi de penitenciare), Penitenciarul 
PLOIESTI scoate la concurs 3 posturi 
vacante, după cum urmează: - 1 ofiter 
asistent social; - 2 agent tehnic 
(conducător auto). Dosarele de 
candidat se depun în termen de 15 

zile lucrătoare de la 
data publicării anun-
tului, la biroul resurse 
umane din Penitenci-
arul Ploiesti. Taxa de 
participare la concurs 
este de 85 RON. Infor-
maţii suplimentare se 
pot obţine de la struc-
tura de resurse umane 
a Penitenciarului 
Ploiesti, pe site-ul 
unitătii (http://anp.
gov.ro/web/penitenci-
arul ploiesti/ concur-
suri in derulare) și pe 
site-ul Administraţiei 
Naţionale a Penitenci-

arelor (www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de deru-
lare).

l Primăria Orașului Sărmașu, 
judeţul Mureș, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea   
postului contractual vacant pe peri-
oadă nedeterminată: Asistent medical 
comunitar -Compartimentul Asis-
tenţă socială, autoritate tutelară, 
reprezentare rromi. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Orașului Sărmașu, în data de 22 
noiembrie 2016, ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Orașului Sărmașu. 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3  din Legea 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii:  postliceale de speci-
alitate (școală postliceală sanitară cu 
diplomă de absolvire); -vechime în 
muncă -minim 3 ani în specialitatea 
studiilor absolvite; -cunoștinţe 
operare calculator. Bibliografia, actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere se afișează la sediul 
Primăriei Orașului Sărmașu și pe 
pagina de internet a Consiliului Local 
al Orașului Sărmașu: http://www.
sarmasu.ro, informaţii la telefon: 
0265.421.855. 

l Curtea De Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, în 
zilele de 05 și 07 decembrie 2016, 
pentru ocuparea pe durată nedeter-
minată a următoarelor posturi: 1 post 
de grefier arhivar la Judecătoria 
Sectorului 1 București, 1 post de 
grefier arhivar la Judecătoria 
Giurgiu, 1 post de aprod la Tribunalul 
București și 1 post de aprod la Jude-
cătoria Zimnicea. Condiţiile de parti-
cipare, bibliografia, tematica, actele 
necesare înscrierii și regulamentul de 
concurs vor fi afișate la sediul Curţii 
de Apel București și pe pagina de 
Internet la adresa: http://www.
cab1864.eu, la rubrica Resurse 
Umane – Concursuri /Examene. 
Cuantumul taxei de concurs stabilit 
prin Hotărârea Colegiului de Condu-
cere al Curții de Apel București este 
de 100lei și se achită la casieria Curţii 
de Apel București. Cererile de 
înscriere și dosarele cu documentele 
necesare vor fi depuse la sediul Curţii 
de Apel București –Splaiul Indepen-
denţei nr.5, sector.4, Mezanin, cam. 

M01, până la data de 24 noiembrie 
2016 (inclusiv).

l Administratia Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploiesti, în conformitate 
cu prevederile HG nr. 286/2011 cu 
modificările si completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 
I   MEDIC SPECIALIST MG – 2 
POSTURI; II  MEDIC MG – 2 POST. 
Conditii de participare: - studii supe-
rioare de lungă durată cu diplomă de 
licentă în domeniul medicină sau 
diplomă de medic; - examen de medic 
specialist medicină de familie, după 
caz; - stagiul de rezidentiat terminat, 
după caz; - conditii generale prevă-
zute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Concursul se va desfă-
sura la sediul din Pta. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează:- înscrierile se fac 
în perioada 31.10.2016 – 11.11.2016 
orele 9.00- 14.00. -  proba scrisă va 
avea loc în data de 21.11.2016 ora 
9.30. -  proba interviu/proba practică 
va avea loc în data de 23.11.2016 ora 
9.30. Dosarele de înscriere se depun la 
registratura institutiei din Pta. Eroilor 
nr. 1A. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să contină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condi-
tiile de participare sunt afisate la 
sediul institutiei din Pta. Eroilor nr. 
1A si pe site-ul institutiei  www.
asscploiesti.ro. Relatii suplimentare se 
pot obtine la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0740178780.

l Agenţia pentru Finanțarea Investiți-
ilor Rurale, af lată în subordinea 
M.A.D.R., organizează concurs în data 
de 24 noiembrie 2016 -proba scrisă, ora 
10:00, iar în perioada 2– 5 decembrie 
2016 -interviul, începând cu ora 09:00, 
pentru ocuparea a 23 posturi contrac-
tuale vacante de execuție, cu studii 
superioare, astfel: -21 posturi de 
Consilier gr. IA –C.R.F.I.R. 1NE 
–S.I.B.A.-C.I., C.R.F.I.R. 2SE–S.I.B.A. 
–C.E., C.R.F.I.R. 2SE –S.I.B.A. –C.I., 
C.R.F.I.R. 2SE –S.A.F.P.D. –C.I., 
C.R.F.I.R. 3SMuntenia–S.I.B.A. –C.I., 
C.R.F.I.R. 4SV –S.I.B.A. –C.E., 
C.R.F.I.R. 4SV –S.L.I.N. –C.I., 
O.J.F.I.R. Neamț –S.A.F.P.D.-C.I., 
O.J.F.I.R. Vaslui –S.L.I.N. –C.E., 
O.J.F.I.R. Bacău –S.L.I.N.A. –C.E., 
O.J.F.I.R. Buzău –S.A.F.P.D. –C.I., 
O.J.F.I.R. Buzău –S.L.I.N. –C.E., 
O.J.F.I.R. Brăila –S.L.I.N. –C.I., 
O.J.F.I.R. Tulcea –S.A.F.P.D. –C.E., 
O.J.F.I.R. Tulcea –S.A.F.P.D.- C.I., 
O.J.F.I.R. Galați –S.A.F.P.D. –C.I., 
O.J.F.I.R. Argeș –S.L.I.N. –C.E., 
O.J.F.I.R. Giurgiu–S.A.F.P.D. –C.E., 

O.J.F.I.R. Giurgiu –S.L.I.N. –C.I., 
O.J.F.I.R. Teleorman– S.A.F.P.D. –C.I., 
O.J.F.I.R. Olt–S.A.F.P.D. –C.E., 
vechimea în specialitatea studiilor: 
min. 1 an;-1 post de Consilier gr. I 
–C.R.F.I.R. 1NE –S.I.B.A.-C.I., 
vechimea în specialitatea studiilor: 
min. 9 luni; -1 post de Consilier debu-
tant –C.R.F.I.R. 4SV –S.A.F.P.D. 
–C.E., nu necesită vechime în speciali-
tatea studiilor; Cerințele specifice 
pentru ocuparea posturilor se regăsesc 
pe site-ul A.F.I.R. –www.afir.info, la 
secțiunea Despre A.F.I.R./ Resurse 
Umane/ Anunțuri concursuri de anga-
jare și la sediul A.F.I.R. din str. Ştirbei 
Vodă. nr.43, sector 1, București. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 14.11.2016, ora 17.00, la 
sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr.43, 
sector 1, București. Proba scrisă și 
interviul se vor desfășura la sediul 
C.R.F.I.R. 8 București– Ilfov, Calea 
Şerban Vodă, nr. 90- 92, sector 4, Bucu-
rești. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul A.F.I.R. și la numerele 
de telefon 031.860.25.48/00 -Lorena 
Lăpădătescu/ Alina Daniela Hohlov.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mehedinţi, cu sediul în municipiul 
Drobeta Turnu-Severin, Bd.Carol, 
nr.75, organizează, concurs în vederea 
încadrãrii prin recrutare din sursã 
externã a  unui post vacant de personal 
contractual muncitor calificat IV  la  
Formaţiunea Administrarea patrimo-
niului imobiliar și intendenţă din 
cadrul Serviciul Logistic. Pentru a 
participa la concurs candidaţii trebuie 
sã fie absolvenţi de școală profesională 
în domeniul energetic,electrotehnic,e-
lectromecanic sau al instalațiilor elec-
trice pentru construcții, sã aibã curs de 
calificare profesionalã în domeniul 
energetic, electrotehnic, electrome-
canic sau al instalaţiilor electrice 
pentru construcţii, vechime în speciali-
tate  5 ani. Inscrierea candidaţilor se va 
face pânã la data de 14.11.2016,  
inclusiv, ora 14,00 , la sediul Inspecto-
ratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi. 
Data limitã de depunere a dosarelor de 
concurs, în volum complet, este 
14.11.2016, ora 14,00,iar completarea 
dosarului cu fișa de aptitudine în 
muncã, însoţitã de documentele ce au 
stat la baza eliberãrii acesteia  se va 
depune la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mehedinţi pânã la 
data de 07.12.2016 ora 14,00. 
Concursul constã în 3 etape succesive 
care se vor desfãșura la sediul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean Mehe-
dinţi, dupã cum urmeazã: a) selecţia 
dosarelor de concurs  în data de 
08.12.2016; b) proba scrisã în data de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 
27981645/2016. Nr. 36163 din 26.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2016, Luna Octombrie, Ziua 15. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, luna 
noiembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului nr. 2, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația a II a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului I.I. Oncea Alexandru 
Cristian, cu domiciliul fiscal în localitatea Lehliu, str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, jud. Călărași, cod 
de identificare fiscală 27981645. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA: Semiremorcă Reisch tip RHKS 35/24AL 28.607 lei; Generator electrogen 180 
kw - 225 kva, 23.727 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis 
la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0242.640356. Data afișării: 26.10.2016.
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând SC Emian 
Geoservice & General Transport SRL – Câmpulung, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autotractor, cabină 
avansată dublă 2 uși, Volvo, tipul F-12-38-4X2, motor Volvo TD 
122FS, 34.346 lei; Autotractor Iveco cabină avansată lungă, tipul 
440E-42T-Eurostar, 72.195 lei. Prețurile menționate reprezintă 
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de por- 
nire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Campulung 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, 
până în ziua de 08.11.2016. Licitația va avea loc în data de 
09.11.2016, ora 11.00, la Sediul SC Emian Geoservice & General 
Transport SRL, Câmpulung, str. Costel Constantinescu, nr. 60, bl. 
6, sc. B, et. P, Ap. 2. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, telefon 0248.510.098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. 
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț vânzare. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în 
Giurgiu, Șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 
08.11.2016, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea 
cantității de 600 tone nisip cuarțos, la prețul de 100 lei/to. Nisipul 
cuarțos se află în big – bax - uri de 1 to/fiecare, iar condiția de 
livrare este franco depozit Zona Liberă Giurgiu. Participanții la 
licitație vor prezenta până la data de 07.11.2016, orele 16.00, 
următoarele: cerere de înscriere la licitație; dovada plății 
garanției de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul 
de pornire al licitației; 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 și legalizat; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru 
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de 
identitate, după caz; dovada, emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală, 
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de ates- 
tare fiscală, emis de Administrația publică locală (în original).  
Pasul de licitație este de 5 lei/to. Garanția de participare la 
licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr. 
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria muni-
cipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală: 4286895. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compar-
timentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 
0246.216.705 - interior 138.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 24, luna 
noiembrie, orele 13.00, anul 2016, în localitatea Mihăilești, str. 
Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a IV - a), următoarele 
bunuri imobile, proprietatea debitoarei Pană Andreea Cătălina, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Ploieșt,i str. Malu Roșu, nr. 93/A, bl. 
102D, Sc. A, ap. 8, județul Prahova: Denumirea bunului imobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, lei /bucata, Cota TVA; 1. Clădire 
în suprafață de 955 mp, 143.850 lei; 2. Teren în suprafață de 
3007 mp, 30.300 lei; Valoare totală: 174.150 lei. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă terme- 
nului de vânzare, oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, repre-
zentând 10% din prețul de pornire al licitației; 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 general 
consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul 
fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0246.278.023.

13.12.2016, ora 11,00; c) interviul în 
data de 16.12.2016, ora 11,00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mehedinţi –Serviciul Resurse Umane, 
sau la  te lefon 0252/305111, 
0252/305112 , interioare 20111, 20112,  
de luni pânã vineri , între orele 09,00-
15,00.

l Centrul Judeţean De Cultură 
Dâmboviţa Târgovişte, str. Al. I. 
Cuza, nr. 15 anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea a trei 
posturi contractuale vacante  pe peri-
oadă nedeterminată, astfel: 1. Consi-
lier juridic, grad profesional II, I – 1 
post, nivel de execuţie în cadrul 
Compartimentului juridic – resurse  
umane; 2. Şofer  - 1 post, nivel de 
execuţie în cadrul Compartimentului 
Tehnic, Gospodărire, Întreţinere şi 
Deservire; 3. Şef Serviciu, grad profe-
sional I – 1 post, nivel de conducere în 
cadrul Secţiunii Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale. 
Condiţii generale: potrivit prevede-
rilor art. 3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice 
pentru posturile vacante: 1. Consilier 
juridic: - Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice; - 
Vechime în domeniu -  minim 1 an. 2. 
Şofer: Absolvenţi de studii medii; 
Permis categoria B, C+E şi D+E; 
Atestat pentru transport persoane; 
Card tahograf; Adeverinţă medicina 
muncii din care să reiasă că este apt 
pentru muncă; Vechime în trans-
portul de persoane – minim 5 ani. 3. 
Şef Serviciu: - Studii superioare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; - Vechime de minim 3 ani 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei; - Cunoştinţe de 
operare PC. Concursurile se vor 
desfăşura conform calendarului 
următor: Perioada depunerii dosa-
relor de înscriere: 1 – 15 noiembrie 
2016, între orele 8:00 - 16:00. Datele 
concursurilor: Selecţia dosarelor: 16 
– 17 noiembrie 2016, pentru toate 
posturile scoase la concurs. Proba 
scrisă: 22 noiembrie 2016, ora 10:00. 
Interviul: data şi ora vor fi comuni-
cate ulterior. Locul desfăşurării 
concursului: Centrul Judeţean de 
Cultură Dâmboviţa, Târgovişte, str. 

Al. I Cuza, nr. 15, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: Secretari-
atul Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, telefon 0245 613112.

Anunţ concurs pentru posturi 
contractuale. Primăria Comunei 
Călmăţuiu de Sus cu sediul în  loc. 
Călmăţuiu de Sus, Str. Principală, 
nr. 74, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de H.G. nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului- 
electrician -post vacant contractual 
pe perioada nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
generale + Şcoala profesionala de 
specialitate -Document care atestă 
calificarea de electrician; -Vechime 
în specialitate: minim 5 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului:  Proba scrisă:- data de 22 
noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Călmăţuiu de Sus. Proba 
de interviu: -data de 25.noiem-
brie.2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Călmăţuiu de Sus. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 14 noiembrie 2016, la 
sediul Primăriei Călmăţuiu de Sus. 
Date contact: Gargarita Emilia 
- secretar  comună,  te lefon : 
0247.356.211; 0786.095.212.

CITAȚII  
l Numitul  Frincu Marian este chemat 
in data de 29.11.2016, ora 9.00 la Jude-
cator ia  Buzau,  in  dosar  nr. 
5955/200/2014, avand ca obiect pretentii 
, in calitate de intervenient fortat.

l Se citeaza numitul Şodrîngă Ion, in 
calitate de pârât, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Pecica , str.421, nr. 28, jud. 
Arad, la Judecătoria Arad, sala 215, in 
data de 08.11.2016, ora 08.30 în dosar 
nr. 15207/55/2016 având ca obiect 
divorţ, în contradictoriu cu Şodrîngă 
Dorina în calitate de reclamantă.

l Rojişteanu Adrian şi Rojişteanu 
Elena, ambii domiciliaţi în comuna 
Daneţi, judeţul Dolj, cheamă în jude-
cată pe Rădulescu Luminiţa, în 
procesul având ca obiect revendicarea 
imobiliară în dosarul 3216/215/2015, 
Judecătoria Craiova, CP2 din 
02.11.2016.

l Se citează Ezzati Mohsen , în cali-
tate de pârât,  în Dosarul nr 
375/828/2016 al Judecătoriei Topolo-
veni, jud. Argeş, având ca obiect 
divorţ fără copii, cu termen la 
15.11.2016.

l Stoica Ana, ultim domiciliu 
Gura-Vadului, Prahova, chemata in 

proces civil cu Curteanu Elena, dosar 
2862/105/2016 la Tribunalul Prahova 
in data de 16.11.2016.

l SC Grupul 5 Instalatii Constructii 
Montaj SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut in Bucuresti, sector 5, str. 
Lacul Orza nr. 17, ap.-cam. 3, repre-
zentata prin lichidator judiciar Arges 
Insolv SPRL - actuala Art Pro Insolv 
SPRL (reprezentata prin dl. Motrun 
Petre), este citata in calitate de parata 
pentru data de 02.11.2016 la Judeca-
toria Iasi (situata in Iasi, str. Anas-
tasie Panu nr. 25), complet C4, ora 
08:30, in dosar nr. 2880/245/2015, in 
contradictoriu cu reclamantii 
Butnaru C-tin si Butnaru Gabriela, 
obiectul pricinii fiind hotarare care sa 
tina loc de act autentic.  

l Citez pe Florea Ştefan pentru ziua 
de 03.11.2016, ora 8.30, la Judecătoria 
Turnu-Măgurele, având proces de 
partaj judiciar cu reclamanta Florea 
Ştefania în dosarul nr.1173/329/2015*.

l Nae Ileana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Municipiul Craiova, str.
Madona Dudu, nr.50, judeţul Dolj, 
este chemată la Judecătoria Craiova, 
din str.A.I.Cuza, nr.30, complet C10, 
în ziua de 14.11.2016, ora 8.30, în 
calitate de pârâtă, în proces cu Muni-
cipiul Craiova prin Primar, în calitate 
de reclamant pentru fond-pretenţii, 
c e  f a c e  o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.5185/215/2015.

l Se citează cu domiciliul necunoscut, 
Rosenberg Ioana Marieta, în calitate 
de pârâtă, la Judecătoria Zărneşti, cu 
sediul în Zărneşti, Aleea Uzinei nr. 9, 
jud. Braşov, dosar nr. 3377/338/2009, 
obiect granituire şi revendicare, termen 
22.11.2016, ora 10.00.

l Informăm că la data de 16.11.2016 
va avea loc dezbaterea succesiunii 
după defuncții Danciu Dumitru 
Victor, CNP1440603364216, decedat 
la 09.02.2012, domiciliul în munici-
piul Târnăveni, 1 iunie, 6, ap.1, 
județul Mureş, soția Danciu Axenie, 
CNP2491209364211, decedată la 
25.05.2016, domiciliul în municipiul 
Târnăveni, 1 iunie, 6, ap.1, județul 
Mureş şi fiul acestora Danciu Steli-
an-Teodor, CNP1740401364220, 
decedat la 24.09.2016, domiciliul în 
municipiul Târnăveni, 1 iunie, 6/1, 
județul Mureş. Dezbaterea succeso-
rală va avea loc la sediul BIN Gligor 
Dorel-Codruț, Târnăveni, strada 
Viitorului, nr. 1/A, ap.3, județul 
Mureş, la cererea dnei Lăcustă 
Gabriela, tutore al minorului Danciu 

Eduard-Alexandru. Informații cu 
privire la existența altor moştenitori 
ai defuncților precum şi creditori ai 
succesiunii, se pot obține până la 
16.11.2016, la adresa mun.Târnăveni, 
strada Viitorului, nr.1/A, ap. 3, județul 
Mureş, nr. telefon 0265.442.462, 
email: bingligor@yahoo.com

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-teritorială 
Sacu, din judeţul Caraş Severin, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.1 -Sacu, sat 
Sălbăgelu Nou, începând cu data de 
28.10.2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei din Sacu şi la 
Căminul Cultural Sălbăgelul Nou, 
conform art.14, alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l S.C. OMV Petrom SA anunţă 
publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru 
„Lucrări de amenajare careu foraj 
sonda H22 Independenta, in comuna 
Branistea, judeţul Galaţi”, propus a fi 
realizat în extravilan com. Branistea, 
T3/3, P1, P2, P3, jud. Galaţi, titular 
SC OMV Petrom SA. Proiectul acor-
dului de mediu poate fi consultat la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, în zilele de luni - joi, între 
orele 8.30 - 16.00 şi vineri între orele 
8.30-13.30, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmgl.
anpm.ro. Observaţiile/contestaţiile 
publicului se primesc la sediul A.P.M. 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, 
până la data de 07.11.2016.

l Dumitru Gheorghe, având domi-
ciliul în comuna Berceni județ Ilfov, 
titular al planului: P.U.Z.- ansamblu 
locuinte: P+1+M, localitatea Berceni, 
T9, P28/4-anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu  şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul Agenției Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1-(în spatele benzinări-
ei-Lukoil), sector.6, de luni până joi 
între orele 9,00-11,00. Observații şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I. în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l Munteanu Constantin-Cătălin,  
având domiciliul în orş. Voluntari, str. 
Erou Dumitru Chivu, nr. 44,  vila.J, 
jud Ilfov, titular  al  planului P.U.Z. 
ansamblu locuințe P+1+M, localitatea 
BercenI, T5, P18/8/11-anunță 
publicul interesat  asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu  şi declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
Protecția Mediului-Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (în spatele benzină-
riei Lukoil), sector.6, de luni până joi 
între orele 9,00-11,00. Observații  şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.I.-în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.
  
l Andrei Ionica,  având domiciliul în 
Bucureşti, şos Berceni, nr 18, bl.4, 
sc.A, et.1, ap.6, sector.4, titular  al  
planului P.U.Z. ansamblu locuinte: 
P+1+M, localitatea  Berceni, T4, 
P15/2/2,3-anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu  şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată 
la:sediul Agenției Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în 
spatele benzinăriei- Lukoil), sector.6, 
de luni până joi între orele 9,00-11,00. 
Observații  şi sugestio se primesc în 
scris la sediul A.P.M.I. în termen de 
15 zile de la data publicării anunțului.
 
l Suvorov Florica,  având domiciliul 
în Bucureşti, şos. Berceni, nr. 25, 
bl.38, sc.A, et.9, ap.26, sector.4, titular 
al  planului P.U.Z.-ansamblu locuințe 
P+1+M, localitatea  Berceni, T8, 
P23/5- lot.1, 2, 3, 4 anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției Protecția 
Mediului-Ilfov din: Aleea Lacul 
Morii, nr. 1-(în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până joi între 
orele 9,00-11,00. Observații  şi sugestii 
se primesc în scris  la sediul 
A.P.M.I.-în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l Zane Petre,  având domiciliul în 
Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 
35-37, bl. 101, sc. 2, ap. 28, sector. 1, 
titular  al  planului P.U.Z.-ansamblu 
locuințe P+1+M, localitatea  Berceni, 
T36, P103/38,39 anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției Protecția 
Mediului-Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 -(în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector.6, de luni până joi între orele 
9,00-11,00. Observații  şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.I.-în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunțului.
 
l Ghenu Gherghina, având domici-
liul în:comuna Berceni-judet Ilfov, 
titular al planului P.U.Z.- ansamblu 
locuințe  P+1+M,  loca l i ta tea 
Berceni, T12, P32/1/10, 11, 12, 13, 
14-anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu  şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultată la 
sediul Agenției Protecția Mediu-
lui-Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 
(în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector.6, de luni până joi între orele 
9,00-11,00. Observații  şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.I.-în 
termen de 15 zile de la data publi-
cării anunțului.

ANUNȚURI DE MEDIU  
l RPLP KRONSTADT RA cu sediul 
în Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23, 
judeţul Braşov, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de 
încadrare pentru Planul Amenaja-
mentului Silvic UP V Râul Mic, în 
vederea emiterii avizului de mediu. 
Publicul poate consulta prima vari-
antă a planului la sediul APM Braşov, 
str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni 
până vineri, între orele 08-16. Comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Braşov, str. Politehnicii, 
nr. 3, până la data de (15 zile de la 
data ultimului anunţ). 
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l RPLP KRONSTADT RA cu sediul 
în Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23, 
judeţul Braşov, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de 
încadrare pentru Planul Amenaja-
mentului Silvic UP VI Pârâul Adânc, 
în vederea emiterii avizului de mediu. 
Publicul poate consulta prima vari-
antă a planului la sediul APM Braşov, 
str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni 
până vineri, între orele 08-16. Comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Braşov, str. Politehnicii, 
nr. 3, până la data de (15 zile de la 
data ultimului anunţ).

l OBŞTEA BOIŞOARA GĂUJANI 
anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului Amenajamentului UP I 
Boişoara din Câineni şi Boişoara, jud. 
Vâlcea şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OCOLUL SILVIC EPARHIAL 
GORJ  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
UP I Arhiepiscopia Craiovei din 
Mischii, Drăgoteşti, Maglavit, 
Calafat, Drănic, Apele Vii, judeţul 
Dolj şi din Tismana, Crasna, Turceni, 
judeţul Gorj şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la 
APM Dolj, Strada Petru Rareş, Nr. 1, 
Craiova, jud. Dolj, zilnic, între orele 
09.00- 15.00, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data prezentului 
anunţ.

l OCOLUL SILVIC EPARHIAL 
GORJ  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
U.P. IV Perişor din Perişor şi Goieşti, 
jud. Dolj şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la 
APM Dolj, Str. Petru Rareş, Nr. 1, 
Craiova, jud. Dolj,  zilnic, între orele 
09.00- 15.00, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data prezentului 
anunţ.

l OCOLUL SILVIC EPARHIAL 
GORJ  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
UP III Maglavit din Maglavit, jud. 

Dolj şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM Dolj, 
Str. Petru Rareş, Nr. 1, Craiova, jud. 
Dolj,  zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OBŞTEA PLAIUL  POIENILOR  
anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului Amenajamentului UP III 
Mănăileasa din Voineasa, jud. Vâlcea 
şi declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OBŞTEA REPEZI FRATOŞ-
TEANU  anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Amenajamentului 
UP VII Fratoşteanu din Mălaia, jud. 
Vâlcea şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l OBŞTEA PLAIUL  POIENILOR  
anunţă elaborarea primei versiuni a 
Planului Amenajamentului UP I 
Plaiul Poienilor din Mălaia, jud. 
Vâlcea şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 15.00, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data prezentului anunţ.

l SC BLUEFOREST DEVELOP-
MENT SRL  anunţă elaborarea 
primei versiuni a Planului Amenaja-
mentului UP I Voineasa din Voineasa, 
jud. Vâlcea şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la 
APM Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 
6, jud. Vâlcea, zilnic, între orele 09.00- 
15.00, în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data prezentului anunţ.

l SC BLUEFOREST DEVELOP-
MENT SRL  anunţă elaborarea 
primei versiuni a Planului Amenaja-

mentului UP II Baru-Lupeni din 
Baru şi Lupeni , jud. Hunedoara şi 
declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la APM 
Hunedoara, strada Aurel Vlaicu, Nr. 
25, Deva, jud. Hunedoara  zilnic, între 
orele 09.00- 15.00, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data prezentului 
anunţ.

SOMAȚII  
l Somaţie. Având în vedere cererea 
formulată de Cucul Iosif-Vasile, dom.
în sat Crăciuneşti, com.Bocicoiu 
Mare, nr.65, jud.Maramureş, CNP: 
1780220241668, cu obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului 
reprezentând terenul situat în com.
Bocicoiu Mare, sat Crăciuneşti, în 
suprafaţă de 1.111mp, între vecinii 
Lupsac Nicolae, Drumul Comunal, 
Ulici Ioan, Cucul Mihai, înscris în CF 
144 Crăciuneşti, cu top.216/2/1 după 
dezmembrare, şi casă de locuit situată 
pe teren, identificate prin nota de 
constatare depusă la dosar, pentru 
care am solicitat înscrierea dreptului 
de proprietate în favoarea subsemna-
tului în evidenţele de CF, cu titlu de 
uzucapiune, pârâţii Szklar Horsch 
Leb, Katz Szure Golda, Katz Frimet, 
Katz Chaje, Katz Feige, Katz Beila, 
Katz Rudel, Szklar Szender, Hers Leb 
Szklar,  Mihai Cucul,  Vasilea 
Mandiuch, Ioan Hreniuc, Ana 
Horvath, citaţi şi la uşa instanţei, şi 
Statul Român prin Com.Bocicoiu 
Mare, prin Primar, sau alte persoane 
interesate care pot dovedi un drept 
sau un interes legitim au dreptul a 
formula opoziţie. În cazul în care nu 
s-a formulat opoziţie, Judecătoria 
Sighetu-Marmaţiei va proceda la 
judecarea cererii formulate de recla-
mant în dos.nr.1443/307/2016, cu 
termen la data de 09.11.2016.

l Emisă în temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938 astfel cum 
s-a dispus prin Încheierea de şedință 
din data de 26 octombrie 2016, cu 
privire la cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Ineu în data de 
11 .08 .2016 ,   în  dosaru l  nr. 
1230/246/2016 formulată de recla-
manții Crişan Adrian şi Crişan Iulia 
ambii cu domiciliul în sat Măderat, nr. 
17, oraş Pîncota cu domiciliul proce-
sual ales pentru comunicarea actelor 
în Arad, str. Iakob Cardoş, nr. 24, ap. 

3, jud. Arad prin avocat Truț 
Florin-Nicolae, în contradictoriu cu 
Petica Ştefan, cu ultimul domiciliu în 
atrad, B-dul Revoluției, nr. 26-38, sc. 
D, ap. 11, jud. Arad, pentru uzuca-
piune, cu termen de judecată la data 
de 14 decembrie 2016. Reclamanții 
susțin că au folosit imobilul teren 
intravilan în suprafață de 1439 mp., 
situat în Măderat, FN, înscris în CF 
nr. 303498 Pîncota, nr. Top. 995-1060/
c/2/1, nr. CAD: top: 995-1060/c/2/1 
provenită din conversia de pe hârtie a 
CF vechi 2373 Măderat, imobil 
asupra căruia figurează înscris ca 
proprietar Petica Ştefan sub B1 din 
CF 303498 Pîncota. Petenții au soli-
citat să se dispună înscrierea drep-
tului lor de proprietate, în cartea 
funciară, asupra imobilului menți-
onat. De asemenea susțin că folosesc 
imobilul prin joncțiunea posesiilor cu 
antecesorii acesteia, în mod paşnic, 
public, continuu şi sub nume de 
proprietar, fără ca alte persoane să 
facă acte de deposedare sau tulbu-
rare, peste 35 de ani de la data intrării 
în posesie asupra terenului. Toți cei 
interesați au posibilitatea să depună 
de îndată opoziție la Judecătoria 
Ineu, întrucât în caz contrar în 
termen de o lună de la ultima afişare 
sau publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu privire la 
constatarea dreptului său de proprie-
tate.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul Director al Asociatiei 
TechAngels, persoana juridica de 
nationalitate romana cu sediul in 
Bucuresti str.Nicolae Filipescu 
nr.39-41 et.1 sect.2 Romania, cu C.I.F 
32132743, in temeiul atributiilor sale 
legale si statutare, CONVOACA 
Adunarea Generala a Asociatiei in 
data de 15.11.2016 ora 18 la sediul 
Asociatiei, cu urmatoarea ordine de 
zi: 1.Dezbaterea raportului de activi-
tate al Consiliului Director 2.Dezba-
terea raportului cenzorului Asociatiei 
3.Aprobarea executarii Bugetului de 
venituri si cheltuieli al Asociatiei 
pentru exercitiul financiar 2016 si 
Bilantului contabil pentru exercitiul 
financiar 2016 4.Descarcarea de 
gestiune a membrilor Consiliului 
Director pentru exercitiul financiar 
2016 5.Stabilirea strategiei si a obiecti-
velor generale ale Asociatiei pentru 
anul 2017 6. Stabilirea componentei 
Consiliului Director si alegerea Prese-
dintelui Asociatiei 7.Aprobarea 
programelor Asociatiei pentru anul 
2017 8.Aprobarea proiectului de 
Buget de venituri si cheltuieli al 
Asociatiei pentru exercitiul financiar 
2017. In cazul in care in data de 
15.11.2016 nu se va intruni cvorumul 
statutar pentru tinerea Adunarii 
Generale a Asociatiei, aceasta se 
convoaca pentru data de 16.11.2016 
la ora 16, la sediul Asociatiei, cu 
aceeasi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin lici-
tație publică, conform Regulamen-
t u l u i  d e  v a l o r i f i c a r e  n r. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 25.07.2016, conform deciziei 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 12 Octombrie 2016, bunurile 
imobile absolut indispensabile exploa-
tări i ,  aparţinând   debitoarei 
MOLDOMIN SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi obliga-
ţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea mine-
reului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - Cariera 
de Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de sarcini 
care poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-
412631, fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura 
în data de 07 Noiembrie 2016, de la 
ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Primaria comunei Hangu organi-
zeaza licitatie publica pentru  concesi-
onarea suprafeţei de 50  mp teren 
situat în intravilanul satului Hangu 
identificat prin NCP 52039, 36 mp 
teren situat în intravilanul satului 
Hangu, identificat prin NCP 52092 şi 
închirierea următoarelor suprafețe de 
teren: 79 mp identificat prin NCP 
52197, 201 mp idenficat prin NCP 
52131, 230 mp identificat prin NCP 
52106, 383 mp identificat prin NCP 
52120 situate în intravilanul satului 
Hangu. La sediul din comuna Hangu, 
licitaţia publică va avea loc la data de 
21 noiembrie 2016, ora 12:00, iar 
ofertele se depun în aceeaşi zi până la 
ora 10:00. Caietul de sarcini poate fi 
achiziţionat de la sediul Primăriei 
Hangu, în zilele de luni – vineri, ora 
08:00- 16:00 până la data de 
21.11.2016, ora 10:00, persoana de 
contact Viceprimar Hagiu Mihai, tel. 
0233.257501. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va repeta pe data de 
21.12.2016, ora 12:00, termenul de 
depunere a ofertelor 21.12.2016, ora 
12:00, dacă nici la această dată nu se 
va adjudeca se va trece la negocierea 
directă cu unul dintre ofertanţi.

l Private Liquidation Group IPURL 
numit lichidator în dosarul nr. 
7819/111/2009 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 
Andrex S.R.L., J05/2106/1993, CUI: 
RO4453985 scoate la vânzare prin 
licitație publică: teren cu casă unifa-
milială situată în municipiul Oradea 
str. Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor - 
preț de pornire 40.250,00 EURO. 
Licitația va avea loc în data de 
04.11.2016, ora 10:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11, care se va relua în cazul 
nevalorificării bunurilor în data de 
11.11.2016 şi 18.11.2016 în acelaşi loc 
şi aceeaşi oră. Participanții vor 
depune 10% garanţie din valoarea 
bunurilor licitate. Caietul de sarcini 
(cost 500 RON) precum şi informații 
suplimentare se pot obține la: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
Email: office@plginsolv.ro

l Private Liquidation Group IPURL 
numit lichidator în dosarul nr. 
4294/111/2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea 
Bigamest S.R.L., J05/2554/2006, CUI: 
19298472 scoate la vânzare prin lici-
tație publică „50 aparate jocuri elec-
tronice de noroc”, preț de pornire 
15.400,00 lei. Licitația va avea loc în 
data de 07.11.2016 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită 
licitația se va relua în data de 
14.11.2016, 21.11.2016, 28.11.2016 
respectiv 05.12.2016 la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini în 
valoare de 300 lei ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Cererea de 
participare la licitație se depune la 
sediul lichidatorului judiciar fie 
personal fie prin fax / e-mail cu cel 
puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Cererii de participare la lici-
tație i se va anexa dovada achitării 
caietului de sarcini şi dovada achitării 
unei garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului. Informații supli-
mentare se pot obține de la lichidator: 
Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

PIERDERI  
l Pierdut act de concesiune nr. 75 din 
14 iunie 2001, cimitirul Vesnicia, emis 
de Parohia Sf.Gheorghe- Grivita, pe 
numele Stoicescu Iuliana. Il declar 
nul

l Pierdute Card tahograf, card ADR 
si Certificat de pregatire profesionala 
emise pe numele Ionescu Iulian 
Marius. Le declar nule.

l S.C. Pelasist S.R.L., D.C.A Leather 
SRL, a pierdut certificatele constata-
toare nr.36239 din 13.12.2011 si 
nr.51848 din 20.12.2013,pe care le 

declara nule.

l Adeverinta achitare integrala apar-
tament, pe numele Stancu Ghe. O 
declar nula.

l Pierdut Adeverinta plata integrala 
Contract nr.4896/31169, Sofron 
Dumitru si Margareta. O declar nula.

l S.C. Romaqua Group S.A. cu 
sediul în Borsec, str. Carpaţi, nr.46, 
jud. Harghita, C.U.I.  402911, declară 
p i e rdut  (nu l )  av i zu l  cu  nr. 
16201026119/ 18.05.2016. 

l Pierdut contract vânzare cumpă-
rare cu nr. 264/7.01.1997 încheiat cu 
S.C. Centrul Istoric S.A. pe numele 
Bucuţea Gheorghe.

l Monte- Nelly Design S.R.L. cu 
sediul Bucureşti, Sector 2, str. Popa 
Lazăr nr.10, camera 5-14, parter, cu 
J40/2406/2004, C.U.I. 16154928, 
pierdut certificat de înregistrare. Îl 
declar nul.

l Ferencz Elena, declar pierdute 
urmatoarele documente EUROINS: 
AST: 1845441-1845450, 2345461-
2345470, 2624601-2624610, 1967871-
1 9 6 7 8 8 0 ,  1 9 6 7 8 5 1 - 1 9 6 7 8 6 0 , 
2499461-2499470, 2292801-2292810, 
2252181-2252190, 1845411-1845420, 
1967831-1967840, 2252301-2252310, 
1678641-1678650, 2624621-2624630, 
2770561-2770570, 2770571-2770580, 
3328361-3328370, CA:5725-5726, 
5716, DV:427558, 427560, 780655, 
1359532-1359533, 1492267, 1359413, 
1492234, 42734-42736, 68361-68363, 
68377-68385, 720010, 780542, 
2 0 0 0 1 8 5 1 1 2 ,  2 0 0 0 1 8 5 1 4 4 , 
2 0 0 0 1 8 5 1 4 8 ,  2 0 0 0 1 8 5 1 5 9 , 
2 0 0 0 1 8 5 1 7 6 ,  2 0 0 0 1 8 5 2 5 0 , 
2 0 0 0 1 8 5 3 8 3 ,  2 0 0 0 1 8 5 3 6 2 , 
2 0 0 0 1 8 5 4 1 9 ,  2 0 0 0 1 8 5 4 3 3 , 
2 0 0 0 1 8 5 4 8 4 ,  2 0 0 0 2 4 8 9 7 6 -
2 0 0 0 2 4 9 0 7 5 ,  2 0 0 0 3 5 9 1 2 2 , 
2000359125, 2000359137, EB:1996, 
24306, 6000056903-6000056904, 
6717-6718, 6000056868-6000056872, 
6000071586-6000071588, 24331, 
2005-2006, 24319-24320, 24314, 
24316, 2009-2011, 6000041106-
6000041107, 2012-2013, 2007-2008, 
6000041102, 24342, 6100003781, 
2001-2004, 6000056884-6000056887, 
6000056892-6000056893, 
6 1 0 0 0 0 3 7 3 9 ,  6 0 0 0 0 1 1 6 2 5 , 
6000056908, EE: 5763, EJ: 3174296, 
3229637, 3053401, 3229621-3229622, 
3229635, 3263532, 3023572-3023573, 
3130537, 3130408-3130409, 3174253-
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ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 
6932437/2016. Nr. 36161 din 26.10.2016 Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu 
de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 26. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 10, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str. 
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II a) următoarele bunuri imobile, proprietate 
a debitorului SC Romtrans Many SRL, cu sediul fiscal în localitatea Lehliu Gară, Bld. Gării, bl. 4, sc. x, 
etaj x, ap. 7, cod de identificare fiscală 6932437. Ansamblu de bunuri imobile compus din: - teren 
intravilan în suprafață de 320 mp, C.F. 21225, nr. cadastral 242, UAT com. Lupșanu și construcție C1 
(spațiu comercial) în suprafața de 46 mp, construită în anul 2008. Dobândit în baza Contract de 
vânzare cumpărare nr. 474 din 20.02.1998, emis de BNP Niculae Tiganila. Total valoare ansamblu de 
bunuri imobile: 23.483 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicapile 
pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00-16.30. Data afișării: 26.10.2016.




