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OFERTE SERVICIU
l SC Aero Sud Prest SRL,
Alexandria angajează ambalator
m a n u a l d u l c i u r i . Te l e f o n
0724.384.181, sau C.V. la dedefursecuri@yahoo.com.
l Firmă de pază angajează
agenţi de securitate pentru
gardare transport feroviar cu sau
fără atestat. Relaţii la telefon:
0766.095.031, de luni până
vineri, intervalul orar: 09.0017.00.
l Editura Academiei Române,
cu sediul în Calea 13 Septembrie,
nr. 13, sector 5, Bucureşti, scoate
la concurs la sediu în data de
31.01.2017 (ora 11 proba scrisă şi
ora 13 interviu). –1 post contabil
şef– studii superioare A.S.E. cu
examen de licenţă, vechime min.
15 ani în domeniu, cunoştinţe de
operare PC, cunoştinţe temeinice
de contabilitate, atestat de Ministerul Finanţelor Publice în domeniul Sistemului European de
Conturi (S.E.C.). Înscrierii până
în data de 06.01.2017, ora 12:00.
Relaţii la telefon 021/318.81.46,
doamna Elena Stoian
0723215721.
l Şcoala Gimnazială „Mircea
Ghitulescu” Cuca, cu sediul în
localitatea Cuca, str.Principală,
nr.161, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de: şofer, 1
normă, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul şcolii astfel:
-proba scrisă în data de
31.01.2017, ora 10.00; -proba
orală în data 03.02.2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii; -vechime:
minim 5 ani; -vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; -permis categoria D şi
atestat transport rutier de
persoane eliberat de ARR;
-domiciliul stabil pe raza
comunei Cuca, de preferinţă
satul Cârceşti sau Lăune (cap de
linie). Candidaţii vor depune
dosarele de concurs la secretariatul şcolii, unde se efectuează şi
verificarea documentelor de
dosar, începând cu data de
09-20.01.2017, în intervalul orar
9.00 la 13.00. Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale
„Mircea Ghitulescu” Cuca,
persoană de contact: preşedinte
comisie Sararu Nicolae Alin,
0786.211.522/0727.126.136,
e-mail: cuca.scoalacuca@yahoo.
com

l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante de auditor, clasa
I, grad profesional principal din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Lehliu
Gară, judeţul Călăraşi.
Concursul se desfăşoară la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 6
februarie 2017, ora 10.00 -proba
scrisă. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de
20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49
din H.G. nr.611/2008, modificată
şi completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de director
general -Direcția Generală
pentru Logistică din cadrul
Curții de Conturi a României.
Concursul se organizează la
sediul Agenției Naţionale a
Funcţionarilor Publici în data de
7 februarie 2017, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.143 din H.G.
nr.611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef
serviciu -Serviciul Evaluare
Contractare Furnizori din
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cadrul Casei de Asigurări de
Sănătate Cluj. Concursul se
organizează la sediul Agenției
Naționale a Funcționarilor
Publici, în data de 07 februarie
2017, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.143 din H.G. nr.611/2008,
modificată şi completată de
H.G.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef
serviciu - Serviciul Verificarea
Legalităţii Actelor, Aplicării
Actelor Normative şi Urmărirea
Actelor cu Caracter Reparatoriu
şi Contencios Administrativ,
Arhivă, din cadrul Instituției
Prefectului - județul Braşov.
Concursul se organizează la
sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, în data
de 8 februarie 2017, ora 10.00,
proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la
art.143 din H.G. nr.611/2008,
modificată şi completată de
H.G.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef serviciu
-Serviciul Control din cadrul

Casei de Asigurări de Sănătate
Bihor. Concursul se organizează
la sediul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, în data de
08 februarie 2017, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.143 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef birou

-Serviciul Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor
Ovidiu, judeţul Constanţa.
Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, în data de
07 februarie 2017, ora 10.00,
proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.143 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.

ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Cuza Vodă, judeţul
Constanţa. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
data de 07 februarie 2017, ora
10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.143 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru

l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna
ianuarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Profi Romserv SRL, cu domiciliul fiscal
în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. L1, sc. C, et. 2, ap. 51, județul Giurgiu, cod de identificare
fiscală 29184645: 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, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Aparat măsurat prize de pământ, 424 lei, 19%;
Aparat reglaj antene satelit Sefram, 403 lei, 19%; Aparat satelit TV Satlook Micro, 400 lei, 19%;
Aparat TV satelit, 414 lei, 19%. Total: 1.641 lei. *) 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
al licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie 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, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. , alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Anunț vânzare. În temeiul art. 250, alin. (2), din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23, luna ianuarie, anul 2017, ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului Paul Tarangoi SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Vărăști, str.
Principală, nr. 338, cod de identificare fiscală 21753877: 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, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autotractor Iveco,
alb, serie șasiu WJMM1VSK00C095819, 7.150 lei, 19%. Total: 7.150 lei. *) 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu dovada plății taxei de participare,
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; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.
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ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de director
executiv adjunct -Medic şef din
cadrul Casei de Asigurări de
Sănătate Vâlcea, Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi şi a Casei de
Asigurări de Sănătate Botoşani.
Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 08
februarie 2017, ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr.611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr.1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de promovare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef birouBiroul logistică şi suport achiziții
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici în data
de 08 februarie 2017, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.143 din H.G. nr.611/2008,
modificată şi completată de
H.G.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef
serviciu- Serviciul Contabilitate,
Salarizare din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului

judeţean Ilfov. Concursul se
organizează la sediul Consiliului
Judeţean Ilfov în data de 08
februarie 2017 ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Vulcana Pandele,
judeţul Dâmboviţa. Concursul se
desfăşoară la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 09 februarie
2017, ora 10.00 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi
la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Școala Națională de Grefieri
organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui număr de patru
posturi de personal contractual,
astfel: -1 post consilier I în
cadrul Departamentului
formare formatori, studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul fundamental
ştiințe sociale, respectiv ştiințe
umaniste şi arte, vechime
minimă în specialitatea studiilor
de 3 ani şi 6 luni; -1 post consilier I în cadrul Departamentului
economico-financiar şi administrativ, studii superioare juridice

absolvite cu diplomă de licență,
vechime minimă în specialitatea
studiilor 3 ani şi 6 luni; -1 post
şofer I în cadrul Departamentului economico-financiar şi
administrativ, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
vechime minimă în funcție de 6
ani; -1 post muncitor calificat I
în cadrul Departamentului
economico-financiar şi administrativ, studii medii (liceale sau
profesionale) absolvite.
Concursul va avea loc la sediul
Școlii Naţionale de Grefieri din
Bucureşti, bd. Regina Elisabeta,
nr. 53, sector 5, după următorul
calendar: -31.01.2017, ora 10.00proba scrisă; -06-07.02.2017, de
la ora 10.00- proba practică;
-14-15.02.2017, de la ora 10.00proba interviului. În vederea
participării la concurs, candidații vor depune dosarele până
la data de 20.01.2017, inclusiv,
cel mai târziu la ora 16.00, la
sediul Școlii Naţionale de
Grefieri. Alte informații şi date
relevante privind organizarea
concursului sunt publicate pe
pagina de internet a instituției
noastre: www.grefieri.ro, la secțiunea ”Concursuri”- ”Alte
concursuri S.N.G.”. Datele de
contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs sunt următoarele: Petronela Stan, telefon 021/407.62.18,
adresă de email: petronela.stan@
grefieri.ro.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj,
cu sediul în Zalău, Str. T. Vladimirescu, nr.8, scoate la concurs,
în data de 08.02.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Auditor,
grad profesional principal Compartiment Audit Public
Intern - AJOFM Sălaj; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func-

ţiei 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: ştiinte
economice; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 08.02.2017 – ora
10:00– proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Sălaj.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov,
cu sediul în Bucureşti, Str. Ruginoasa, nr. 582, scoate la concurs,
în data de 07.02.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector,
grad profesional debutant Compartiment Relații cu angajatorii; 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; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 07.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Ilfov.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj,
cu sediul în Cluj - Napoca, Str.
George Coşbuc, nr.2, scoate la
concurs, în data de 20.01.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post
temporar vacant: Consilier, grad
profesional superior - Compartiment Monitorizare proiecte
finanțate din F.S.E., informatică
şi managementul bazelor de date;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 20.01.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile
se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Cluj.
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
s e d i u l î n B u c u r e ş t i , S t r.
Avalanşei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
23.01.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:
Consilier, grad profesional asistent - Compartiment Achiziții
publice şi investiții; Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacante: Pregătire de specialitate
– studii universitare de licenţă

11

absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 1 an;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 23.01.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Școala Națională de Grefieri
organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui număr de patru
posturi de personal contractual,
astfel: -1 post consilier I în cadrul
Departamentului formare formatori, studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
fundamental ştiințe sociale,
respectiv ştiințe umaniste şi arte,
vechime minimă în specialitatea
studiilor de 3 ani şi 6 luni; -1 post
consilier I în cadrul Departamentului economico-financiar şi
administrativ, studii superioare
juridice absolvite cu diplomă de
licență, vechime minimă în specialitatea studiilor 3 ani şi 6 luni; -1
post şofer I în cadrul Departamentului economico-financiar şi
administrativ, studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
vechime minimă în funcție de 6
ani; - 1 post muncitor calificat I
în cadrul Departamentului
economico-financiar şi administrativ, studii medii (liceale sau
profesionale) absolvite.
Concursul va avea loc la sediul
Școlii Naţionale de Grefieri din
Bucureşti, bd. Regina Elisabeta,
nr. 53, sector 5, după următorul
calendar: -31.01.2017, ora 10.00-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPJP. 56090/05.01.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015, privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 18, luna ianuarie, anul 2017, ora 12.00,
în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Dimanolo Arts International SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Doctor Toma Ionescu, nr. 56 , județul
Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 31243506: Nr. crt. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./
neimpozabil/ scutit *: 1. Autoturism Mini Cooper, nr. identiﬁcare WMWXM51040T920210, capacitate cilindrică 1499cm, sursa energie benzină, an fabricație 2014, culoare albastru - alb, 1 buc., 43.257 lei, 19%; 2. Plotter, 1 buc., 11.950 lei, 19%; 3. Mașină de cusut plană, 1
buc., 4837 lei, 19%; 4. Mașină egalizat piele, 1 buc., 19.617 lei, 19%; 5. Mașină digitală de scris cu auriu, 1 buc., 4.272 lei, 19%; 6. Mașină
de asamblat albume, 1 buc., 2.704 lei, 19%; 7. Mașină de imprimat, 1 buc., 4.272 lei, 19%; 8. Mașină electrică de tăiat (ghilotină), 1 buc.,
2.703 lei, 19%; 9. Colli - Mașină de recroit, 1 buc., 11.287 lei, 19%; 10. Pharetra - Mașină de pus bandă, 1 buc., 18.273 lei, 19%; 11.
Mașină de cusut plană, 1 buc., 4.837 lei, 19%; 12. Durkopp Adler - Mașină de cusut, 1 buc., 5.643 lei, 19%; 13. Pfaff - Mașină de cusut cu
braț, 2 buc., 4837 lei, 19%; 14. OMC - Ciocan, 1 buc., 8331 lei, 19%; 15. Adler - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 4.568 lei, 19%; 16. Simac
- Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 3225 lei, 19%; 17. Minerva - Mașină de cusut, 2 buc., 5.204 lei, 19%; 18. Mașină de cusut 72415-101, 1
buc., 2.602 lei, 19%; 19. Minerva - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 2.602 lei, 19%; 20. Strobar - Mașină de cusut tălpici, 1 buc., 8.331 lei,
19%; 21. Mașină cu triplu transortor, 1 buc., 4.568 lei, 19%; 22. Mașină de embosat, 1 buc., 7.524 lei, 19%; 23. Presă pod mare, 1 buc.,
11.287 lei, 19%; 24. Presă mică (defectă), 2 buc., 5.240 lei, 19%; 25. Caltieră, 1 buc., 61.807 lei, 19%; 26. Mașină Son, 1 buc., 77.931 lei,
19%; 27. Mașină de încălzit bombeuri, 1 buc., 9.674 lei, 19%; 28. Mașină de format ștaifuri, 2 buc., 23.110 lei, 19%; 29. Mașină
termocolantat, 1 buc., 11.287 lei, 19%; 30. Mașină de lipit bombeuri, 1 buc., 4.568 lei, 19%; 31. Mașină de bătut cuie toc, 1 buc., 21.364
lei, 19%; 32. Perie ﬁnisat, 1 buc., 6.987 lei, 19%; 33. Mașină răcitor, 1 buc., 19.617 lei, 19%; 34. Mașină presat tălpi, 1 buc., 15.586 lei,
19%; 35. Mașină de subțiat, 1 buc., 1.987 lei, 19%; 36. Mașină de șlefuit, 1 buc., 6.987 lei, 19%; 37. Mașină ciocănit, 1 buc., 2553 lei,
19%; 38. Laser pentru gravat, 1 buc., 12.483 lei, 19%; 39. Polishing and foiling, 1 buc., 3.072 lei, 19%. *) Regimul si cotele de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările
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 invitati să prezinte, pâna la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării la 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 RO31TREZ5215067XXX013036 - C.U.I.2844910, Trezoreria
Ploiești; 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; urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 260 din Legea 207/2015, privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 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 informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0244.407710, int. 164. Data aﬁșării: 06.01.2017.
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ANUNȚURI

proba scrisă; -06 -07.02.2017, de
la ora 10.00- proba practică; -14
-15.02.2017, de la ora 10.00proba interviului. În vederea
participării la concurs, candidații vor depune dosarele până
la data de 20.01.2017, inclusiv,
cel mai târziu la ora 16.00, la
sediul Şcolii Naţionale de
Grefieri. Alte informații și date
relevante privind organizarea
concursului sunt publicate pe
pagina de internet a instituției
noastre: www.grefieri.ro, la
secțiunea ”Concursuri”- ”Alte
concursuri S.N.G.”. Datele de
contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de
concurs sunt următoarele:
Petronela Stan, telefon
021/407.62.18, adresă de email:
petronela.stan@grefieri.ro.
l Consiliul Judeţean Suceava
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuție vacante de consilier,
clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul control
intern managerial și SSM al
Serviciului resurse umane și
relaţii cu instituţiile publice din
cadrul Direcţiei organizare.
Concursul se organizează la
sediul Consiliului Judeţean
Suceava, în data de 06.02.2017,
ora 10,00 proba suplimentară,
09.02.2017, ora 10,00, proba
scrisă și interviul în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. I.
Condiţii generale: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.54
din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici,
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republicată, cu modificările și
completările ulterioare. II.
Condiţii specifice: Pentru
funcţia publică de execuţie
vacantă de consilier, clasa I,
grad profesional debutant:
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă;-competenţe în domeniul tehnologiei
informaţiei -nivel mediu;
-pentru deţinătorii certificatului
ECDL Complet sau alte atestate/certificate obţinute în
domeniul IT, se va echivala
proba suplimentară pentru
testarea cunoștinţelor de nivel
mediu. 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 Consiliului
Judeţean Suceava din str.
Ştefan cel Mare nr.36. Relaţii
suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc.
se pot obţine la camera 312, sau
la telefon 0230/222.548 -interior
109.

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iași vinde imobil
situat în Iași, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp și trei
construcţii: c9 -cabină poartă;
c10 -cabină bilete; c11 -sala
antrenament, la preţul de
1.350.000Lei, fără TVA.

CITAȚII
l Se citeaza Guerini Paolo, in
calitate de parat, la Judecatoria

Cimpulung Moldovenesc, la data
de 17 ianuarie 2017, ora 9:00,
dosar nr. 1306/206/2016.in proces
cu Grecu Cornelia, avand ca
obiect prestatie tabulara.
l Crafciuc (Corduneanu) Ioana
Adnana - cu domiciliul in Jud.
Iasi, sat/com.Barnova, este citata
in calitate de parata, in dosarul
nr.22219/245/2016 (curator
special fiind desemnata Av.
Turtureanu Monica) cu sediul in
Iasi, str. Mircea cel Batran nr.20,
bl.N2, SC.B, et.5, ap.24, jud.Iasi
avand ca obiect pretentii, in data
de 03.02.2017, ora 08:30, la Judecatoria Iasi, cu sediul in str.
Anastasie Panu nr.25, Iasi, Sectia
Civila, camera Sala 4, complet
c30, reclamanta fiind Societatea
Salubris S.A. Iasi, cu sediul in
Iasi, Sos. Nationala nr. 43, jud.
Iasi.
l S.C. Metal Car Impex S.R.L.
cu sediul social în sat Coropceni,
com. Ciortești, nr. 3102, camera
2, jud. Iași, J22/817/1999, CUI:
12407157, prin administrator
Dumitriu Iulian, domiciliat in
sat Covasna, com. Costuleni,
jud. Iași, este citata pentru data
de 12.01.2017, ora 09.00, la
sediul Tribunalului Iasi, Secţia II
Civila-Faliment din str. Elena
Doamna, nr. 1A, jud. Iasi,
Camera S. II - etaj II, Complet
S 1 - f a l , i n d o s a r u l n r.
2052/99/2016 (137/2016) ce are
ca obiect deschiderea procedurii
de insolventa a S.C. Metal Car
Impex SRL.
l Numiţii Mureșan Valer și
Mureșan Livia, cu ultimul domiciliu cunoscut în Cluj-Napoca,
Str.Bucium, nr.1, bl.- sc.-, et.-,
ap.27, sect.-, judeţ Cluj, sunt
citaţi (chemaţi) în data de
25.01.2017, ora 08:00, la Judecătoria Cluj-Napoca, cu sediul în
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.2, judeţ Cluj, Completul
C11-NCPC, camera 168, în calitate de pârâţi în dosarul
nr.5302/211/2016, pentru cauza
rectificare carte funciară Radiere
Ipotecă, reclamanţi fiind
Mureșan Verginia și Mureșan
Nicolae.
l Doamna Vătăjelu Romica, cu
ultimul domiciliu în oraș Podu
Iloaiei, șos. Națională, jud. Iași,
este chemată la Judecătoria Iași
în data de 20 ianuarie 2017,
c o m p l e t C 3 4 , d o s a r n r.
8038/245/2016 în calitate de
pârâtă, în proces cu Enache
Carmen.
l Pîrjol Neta, domiciliată în
Craiova, str.Rovinari, nr.32, bl.d,

sc.1, ap.14, este chemată la Judecătoria Craiova în dosar
12855/215/2015 complet CMF4,
pentru termen: 14.02.2017, ora
08.30, pentru partaj în proces cu
Tutunaru Nicu.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30
decembrie 2016 autoturismul
marca FIAT 124 nr B-13-ZDP
este radiat din circulatie publica.

SOMAȚII
l Se aducve la cunoștinţă că pe
rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr. 14299/55/2016 cu
termen de soluţionare la data de
11.01.2017, având ca obiect
uzucapiune, formulate de reclamantul Adamov Pavel-Iaroslav,
pentru constatarea dobândirii de
către acesta, prin uzucapiune, a
dreptului de proprietate asupra
imobilului înscris în CF nr.
307256 Nădlac (nr. vechi 3435),
nr top: 2131, 2132. Personale
interesate pot face opoziţie la
numărul de dosar arătat mai sus,
în termen de o lună de la data
publicării prezentei, în caz
contrar judecătoria va păși la
judecată.

LICITAȚII
l Via Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform sentintei nr. 1228 din
data de 19.12.2016, pronunţată
de Tribunalul Prahova, Secţia a
II-a Civilă, în dosarul
1425/105/2015, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
debitoarei Mountcarm Montaj
Construct SRL, Campina, B-dul
Carol 1, Nr. 58, Bl. 24H, Etj. 5,
Ap. 18, jud. Prahova,
J29/82/2013, CUI 31104664.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul suplimentar
al creanţelor este de zece zile de
la primirea notificarii.Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 30.01.2017. Termenul pentru
solutionarea contestatiilor la
creantele nascute in cursul
procedurii si pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor
este 24.02.2017.
l Primăria Comunei Fîntînele,
județul Prahova, prin Primar,
dl.Nițu Constantin, cu sediul în
comuna Fîntînele, strada Princi-

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O.
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea bunurilor
mobile - utilaje și echipamente de paniﬁcație (Mașină de foietaj,
Malaxor Matina, Cuptor cu trei cuptoare, Malaxor aluat, Căi
suport), la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche nr. 3, în data
de 19.01.2017, ora 13.00. Bunurile mobile sunt proprietatea
debitorului S.C. Danipan Deuces SRL, CUI 16654389, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Bușteni, B-dul. Libertății nr. 35,
județul Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 4.947 lei,
exclusiv TVA. Anunțul nr. 145/04.01.2017 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon
0244.320155, persoană de contact: Aldea Cristin.

pală, nr.389A, anunță organizarea licitației publice cu plic
închis -intern și extern- pentru
constituirea dreptului de superficie pentru suprafața de 575mp
cu amplasament în T21, parcela
A 1557, pentru construirea unei
locuințe unifamiliale la data de
6.02.2017, ora 11.00, la sediul
primăriei. Prețul de pornire a
licitației este de 0,12e/mp. Ofertele se depun în termen de 30
zile de la publicarea anunțului și
se redactează în limba română.
Garanția de participare a licitației este de 50Lei; instrucțiunile
pentru ofertanți se solicită de la
Primăria Fîntînele, compartiment Resurse umane, contra
sumei de 10Lei. Clarificările se
pot solicita și obține până în
preziua termenului final de
depunere a ofertelor. Prezentul
anunț se publică în data de
6.01.2017.
l S.C. Plaiul Concom Impex
SRL, prin lichidator anunta
vanzarea prin licitatie publica a
apartamentului situat in
Campina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et.2,
ap.12, jud. Prahova, compus din
doua camere si dependinte cu o
suprafata utila de 50,44 mp;
pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de
evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din
08.08.2014 si conform regulamentului de participare la licitatie, respectiv 147.400 lei.
Imobilul nu este inscris in cartea
funciara, iar cheltuielile de intabulare sunt in sarcina cumparatorului. Licitatiile vor avea loc
pe data de: 11.01.2017,
12.01.2017, 17.01.2017,
19.01.2017, 24.01.2017,
26.01.2017, 31.01.2017,
02.02.2017, 07.02.2017 si
09.02.2017 orele 14.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti strada
Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7,
cab 7B. Conditiile de participare
la licitatie sunt mentionate in
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar, a carui
valoare este de 1500 lei ( fara
TVA). Relatii suplimentare la
telefon: 0344104505.
l SC Grup XL Company SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea
la vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:

Activul nr.1: Hala de depozitare
si birouri administrativ- compus
din teren cu suprafata de 3.127
mp si constructii cu suprafata
utila de 2.454 mp. situat in Iasi,
Calea Chisinaului nr.35. Pretul
de vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv
531.000 Eur) (60% din valoarea
de evaluare), (fara TVA).
Activul nr.2: Proprietate imobiliara –teren -situat in Zona
Antibiotice, jud.Iasi, cu front la
E583, avand suprafata de 8.558
mp. Pretul de vanzare fiind in
cuantum de 682.619,40 lei
(respectiv 154.038 EUR) (60%
din valoarea de evaluare), (fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de
12.01.2017orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
str. Vasile Lupu nr.43, jud. Iasi,
in data de 13.01.2017 orele
12.00, și se va desfășura în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei și ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data
de 16.06.2016. Adjudecarea se
va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare și desfășurare a licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la
plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare și desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iași, până la data de 12.01.2017
orele 12.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: C.I.I. Pohrib
Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P.
Ialomița organizează pe data de 17.01.2017, ora 10.30, la sediul
din municipiul Slobozia, bd. M. Basarab, nr. 14, etaj 6, camera
609, licitație publică în vederea vânzării următoarelor bunuri
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: Imobil,
constând în teren intravilan suprafață de 152.669 mp, teren
extravilan suprafață 58209 mp și construcțiile edificate pe
acestea, situat în localitatea Slobozia, județul Ialomița (complex
Bora), prețul de pornire al licitației fiind de 15.119.401,80 lei
(preț cu TVA). Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire al
licitației. Condițiile de participare: conform H.G. 731/2007
republicată, cei interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire al licitației în contul
RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de participare la licitație,
prevăzute la art. 24, alin. 1 din Hotărârea sus menționată, până la
data de 16.01.2017, ora 16.00, la registratura A.J.F.P. Ialomița.
Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 609,
telefon 0243.237.140 - interior 160.
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l Anunţ privind organizarea licitaţiei publice în vederea concesionării imobilului Punct Termic nr.
15 aflat în proprietatea publică a
municipiului Zalău, în vederea
amenajării unei săli destinată
activităţilor sportive – centru de
fitness. 1) Denumirea şi sediul
autorităţii administraţiei publice
care organizează licitaţia:
Primăria Municipiului ZALĂU,
cod fiscal: RO 4291786, adresa:
Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr. 3,
fax. 0260-661869, tel. 0260610550, e-mail: primăria@zalausj.
ro, pagina web: www.zalausj.ro. 2)
Obiectul şi durata concesiunii:
Imobilului Punct Termic nr. 15
aflat în proprietatea publică a
municipiului Zalău, având suprafaţa utilă de 209,64 mp şi teren
aferent de 434 mp, înscris în CF
5311 Zalău, nr. top. 577/1/2,
651/11, 576/2, situat pe b-dul
Mihai Viteazu nr. 26, în zona
Şcolii Gimnaziale nr. 5 Gheorghe
Lazăr, lângă Agenţia de Voiaj,
având vecinătăţi în vest – bl. B
120, est, sud, nord – domeniul
public. Concesiunea are drept
scop amenajarea unei săli destinată activităţilor sportive – centru
de fitness. Durata concesiunii
imobilului care face obiectul licitaţiei este de 49 ani, cu recuperarea
preţului de concesionare a imobilului în 25 ani. 3) Documentaţia
de atribuire prin licitaţie publică a
contractului de concesiune poate
fi achiziţionată, contra cost, de la
sediul Primăriei municipiului
Zalău menţionat la punctul 1,
Casierie - camera 1. Contravaloarea documentaţiei este de 50 de
lei şi poate fi achitată astfel: direct de la casieria Primăriei
municipiului Zalău, Piaţa Iuliu
Maniu nr. 3, cam. 1; - prin virament bancar în contul
RO46TREZ56121A300530 XXXX,
Trezoreria Zalău, CF 4291786.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este conform prevederilor art. 23 şi 24 din O.U.G. nr.
54 din 28 iunie 2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică. 4) Informaţii privind licitaţia: Documentaţiile de participare la licitaţie ce atestă
îndeplinirea condiţiilor impuse în
caietul de sarcini, se vor depune la
sediul Primăriei Municipiului
Zalău, Biroul de Relaţii cu
Publicul, cam. 4, în ordinea
primirii lor precizându-se pe plic
data şi ora depunerii. Dosarul de
participare la licitaţie va trebui să
conţină: a) o fişă cu informaţii
privind ofertantul şi o declaraţie
de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau
modificări; b) acte doveditoare
privind calităţile şi capacităţile
ofertanţilor, conform solicitărilor
concedentului: - La licitaţie pot
participa societăţi comerciale care
au o formă de organizare permisă
de legislaţia în vigoare; - Ofertele
participanţilor vor conţine angajamentul ferm că imobilul concesionat va fi utilizat conform
obiectului prezentei licitaţii, în
sensul amenajării unei săli destinată activităţilor sportive – centru
de fitness; - Certificat constatator
valabil emis de Oficiul Registrului
Comerţului; - Certificat fiscal
privind plata obligaţiilor bugetare
datorate la bugetul local al Municipiului Zalău; - Cazier fiscal emis
de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Sălaj; - Dovada achiziţio-

nării documentaţiei de atribuire
(caietului de sarcini), în valoare
de 50 lei. - Dovada plăţii garanţiei de participare, în cuantum
de 5.000 lei. Ofertanţii vor participa la licitaţie prezentând actul
de identitate şi actul prin care au
fost delegaţi să participe în
numele asociaţiei/organizaţiei la
licitaţie. Criteriul de atribuire al
contractului de concesiune este
cel mai mare nivel al redevenţei.
Licitaţia propriu-zisă va începe
prin strigare, începând cu preţul
de pornire de 80.000 lei, pasul
fiind de 50 lei. Fiecare participant poate depune o singură
ofertă. 5) Data şi locul de
primire a documentaţiilor de
participare: dosarele pot fi
depuse până în data de
01.02.2017, orele 15:30, la sediul
Primăriei Municipiului Zalău,
cam. 4, Centrul de Relaţii cu
Publicul. 6 ) Durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin
termenii ofertelor lor: 90 de zile
de la data depunerii dosarului
de participare. 7) Data, ora şi
locul desfăşurării licitaţiei: licitaţia va avea loc în data de
06.02.2017, ora 10.00, în Sala
Mică a Primăriei municipiului
Zalău. 8) Litigiile de orice fel
apărute între părţile contractante în cursul derulării contractului de concesiune în măsura în
care nu pot fi soluţionate pe cale
amiabilă sunt de competenţa
instanţei judecătoreşti de drept
comun. Primar, Ciunt Ionel

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de student
pe numele Vidale Dragos. Declar
nula.
l Pierdut Certificat de Pregătire
Profesională a Conducatorului
Auto pentru transport marfa pe
numele Gheorghe Alexandru-Iulian. Îl declar nul.
l Zernaterra SRL, cu sediul în
sat Rogojel, comuna Săcuieni,
Gura Zărnii, Nr. Fn, Jud. Cluj
(J12/1299/2009, CUI: 25686746)
declar pierdut certificatul de înregistrare B2152955 din data de
16.06.2009 şi certificatul constatator 68520 din 03.06.2009. Il
declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire apartament, pe numele
Dan Ioan si Dan Maria. Declar
nul.
l Pierdut Adeverinta plata integrala rate apartament, pe numele
Antalfia Alexandru Aurel. Declar
nula.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala, pe numele Cioara
Chivu. Declar nula.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire din 16.12.1981, pe
numele Caplescu Marcel si
Caplescu Theodora. Declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator
nr. 4816/28.01.2009, eliberat de
ORC Arad pentru SC Alimentara
Biadan SRL. Il declar nul
l Declar pierdut (nul) certificat
profesional conducător auto în
regim taxi CPTx 0097298 eliberat
de A.R.R. pe numele Ion VioletaFlorentina.

l Declar pierdut certificatul
internaţional de conducător de
ambarcaţiune de agrement seria
00247, nr. 00219, clasa A: P.V. nr.
1314/08.07.2002, clasa B: P.V. nr.
590/03.06.2002 eliberat de Inspectoratul Navigaţiei Civile
Constanţa la data de 28.06.2002,
pe numele: Salom Gabriel –Radu,
domiciliat în Mangalia, str.
George Murnu nr. 13, bl. D, sc. C,
et. 1, ap. 48.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie nr. 9289 eliberată de
U.C.I.M.R. pe numele Hutu
Gheorghe.
l Declar pierdute legimaţie de
student, carnet de student
împreună cu cupoanele de tren
emise de Universitatea Bucureşti
Facultatea de Litere, şi permisul
de bibliotecă emis de Facultatea
de Litere filiala ce aparţine Bibliotecii Centrale Universitare “Carol
I”, pe numele Cardaş Alexa- Cristiana.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie serviciu eliberată de
Distrigaz Sud Reţele pe numele
de Stoica Trandafir.
l Pierdut certificat constatator
sediu pentru SC Pan &Rodserbdy
SRL J25/114/2014, CIF 33021816.
Se declara nul. Tel. 075648235.

DECESE
Ieri 4 ianuarie 2017 a încetat din
viață eminentul inginer
CONSTANTIN CIUCEANU, la
vârsta de 91 de ani, fiul istoricului
Ștefan Ciuceanu - unul dintre
părinții arheologiei românești,
ctitorul Muzeului de Istoriei al
Olteniei, și fratele profesorului
Radu Ciuceanu, directorul Institutului Național pentru Studiul
Totalitarismului. Începând de la
vârsta de 20 de ani,
CONSTANTIN CIUCEANU a
luptat în rezistența armată anticomunistă în cadrul organizației
clandestine “Mișcarea Națională
de Rezistență din Oltenia”
condusă de generalul Iancu
Carlaonț între anii 1948-1950,
t â n ă r u l C O N S TA N T I N
CIUCEANU a rezistat ascuns în
Munții Făgăraș și a luptat în
cadrul unui grup de partizani,
fără a fi membru al vreunui
partid politic. În timpul regimului
comunist, inginerul
CONSTANTIN CIUCEANU a
colaborat clandestin cu Nicolae
Stroescu-Stînișoară, directorul
secției române a postului de radio
“Europa liberă”, comunicând
informații despre abuzurile, fărădelegile și crimele regimului
dictatorial condus de Nicolae
Ceușescu, aflându-se în atenția
Securității printr-un consistent
dosar de urmărire informativă. În
decembrie 1989, la vârsta de 63
de ani, inginerul CONSTANTIN
CIUCEANU a fost unul dintre
luptătorii cu merite deosebite în
revoluția anticomunistă din București. Înmormântarea va avea loc
în ziua de sâmbătă 7 ianuarie
2017, începând de la orele 13.00,
la cimitirul Bellu din București.
Corpul neînsuflețit va fi depus la
capela mare a cimitirului Bellu
astăzi 5 ianuarie 2017, dupa orele
15.00. Dumnezeu să-l odihnească
în pace în veșnicia Sa! Ștefan și
Radu Ciuceanu.
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