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OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani,
pentru o gospodărie la ţară,
Craiova. Asigurăm cazare.
R u g ă m s e r i o z i t a t e . Te l .
0784.238.211.
l Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj cu sediul în Cluj-Napoca,
B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58,
jud. Cluj, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat
de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea
postului- Şofer – post vacant
contractual pe durată nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: - nivelul studiilor:
medii liceale absolvite cu diploma
de bacalaureat; - permis de
conducere categoria B, C şi minim
5 ani vechime. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: a)
selecţia dosarelor: 20.02.21.02.2017; b) proba scrisă:
28.02.2017, ora 10; c) proba practică în data de 28.02.2017, ora
12,30; d) proba de interviu:
03.03.2017, ora 12,00. Data limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile lucrătoare
de la afişare, la sediul instituţiei.
Probele se desfăşoară la sediul
Instituţiei Prefectului Judeţului
Cluj din Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1989 nr.58. Date de
contact: Compartiment Resurse
Umane, telefon: 0264-597075 şi
0264-503368
l Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei
Centrale Agroalimentare a Municipilui Campina anunta organizarea unui concurs la sediul sau
din Strada Republicii, Nr. 16A,
pentru ocuparea urmatorului post
contractual temporar
vacant: ingrijitor in cadrul
compartimentului administrativ
(perioada determinata – 3 luni;
post destinat pentru bărbați).
Conditii necesare: Minim studii
generale; Clinic sanatos si rezistenta in conditii de stres;
Programul concursului:
20.02.2017, ora 10,00 / proba practica 20.02.2017, ora 12,00 /
interviu. Dosarele se depun la
sediul institutiei din Str. Repu-

blicii, nr. 16A, compartimentul
resurse umane, pana in data de
15.02.2017. Persoana de contact:
Filip Ecaterina /tel. 0344-108513.

b-dul Nicolae Bălcescu nr.48,
Biroul Juridic, Resurse Umane,
Secretariat și Petiții, telefon 0238/
711036.

l Spitalul Clinic de Nefrologie
“Dr.Carol Davila” București
scoate la concurs următoarele
posturi vacante contractuale
conform HG 286/2011: 2 posturi
de asistent medical principal de
radiologie cu studii; 1 post de
asistent medical principal generalist cu studii postliceale; 2 posturi
de asistent medical generalist cu
studii; 1 post de asistent medical
de dietetică cu studii postliceale; 2
posturi de asistent medical debutant generalist cu studii postliceale; 2 posturi de infirmieră
debutantă; 1 post de infirmieră; 4
posturi de îngrijitoare; 1 post de
referent de specialitate gr. I cu
jumătate de normă; 1 post de
muncitor calificat gr. III- bucătar
şi 1 post temporar vacant de asistent medical generalist cu studii
postliceale. Dosarele de concurs se
depun la Biroul RUNOS până la
data de 16.02.2017, ora 14.00.
Proba scrisă va avea loc în data de
24.02.2017, ora 9.00, iar proba
interviu va avea loc în data de
28.02.2017, ora 9.00, la sediul
spitalului din Calea Griviţei, nr.4,
sect.1, București. Mai multe informații pot fi obținute la avizierul
spitalului și pe site-ul www.
spcaroldavila.ro

l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Călărași, cu sediul în Călărași, Str. 13
Decembrie, nr. 12 scoate la
concurs, în data de 16.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: Referent, grad profesional
superior - Compartiment Achizitii
Publice, Administrativ Protecția
Muncii și PSI; Condiţii specifice
de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 16.02.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Călărași

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău organizează concurs în data de
28.02.2017 (proba scrisă) şi
06.03.2017 (interviu) pentru
ocuparea unui post vacant de șef
birou gradul II cu încadrare pe
perioadă determinată de 36 de
luni. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun
pana la data de 20.02.2017, ora
16,00 la sediul instituţiei. Detalii
privind condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de concurs sunt
disponibile pe pagina oficială
www.ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se obţin la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău,

l Primăria comunei Bogaţi,
judetul Argeș organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției
publice de execuție vacante de
inspector clasa I grad profesional
principal în cadrul compartimentului contabilitate, după cum
urmează: 1) Proba scrisă: în data
de 09.03.2017 ora 10.00; 2) Data și
ora interviului vor fi comunicate
ulterior. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs
şi a ocupării funcţiei publice
sunt: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul
științe economice; cunoştinţe de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ.
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 4293809. Nr.
1258/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 11.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a II - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate, aparținând debitorului SC Florinela SRL, cu sediul în jud. Călărași, municipiul
Călărași, str. Locomotivei, nr. 67, cod fiscal 4293809, în dosar de executare nr. 4293809, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție spațiu alimentație publică, cu
caracter provizoriu, în suprafață construită la sol de 100 mp, situată în municipiul Călărași, str.
Platforma Chiciu, Km 374 Dunăre, jud. Călărași; valoare: 74.675 lei; - Teren - contract închiriere cu
Primăria Călărași. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de: dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire
al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice romane - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe
baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 02.02.2017. Relații suplimentare, la
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

utilizare PC, pentru: word, excel,
internet; minimum 5 ani vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice. Termen
limită depunere dosar: 27
februarie 2017, la sediul primăriei
comunei Bogați, județul Argeș, la
secretarul comunei. Informații
suplimentare se obțin la sediul
Primăriei Bogați și la nr. de
telefon 0248655003.
l Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, în temeiul
H o t ă r â r i i G u v e r n u l u i n r.
611/2008, cu modificările și
completările ulterioare și O.U.G
nr.45/2008, anunţă scoaterea la
concurs a unei funcții publice de
execuție vacantă de consilier
juridic grad profesional superior
la Direcția Juridică. Condiţiile
specifice prevăzute în fişa
postului: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor juridice;
-Vechime în specialitatea studiilorminimum 9 ani. Concursul se va
desfășura la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
astfel: Proba scrisă- în data 17
februarie 2017, ora 10.00. Interviul- se va susţine într-un termen
de maximum 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun în
opt zile de la publicare. Bibliografia, condiţiile specifice de
participare precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi
publicate pe pagina de web www.
madr.ro şi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr.2-4,
sector 3 Bucureşti. Relaţii suplimentare la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
telefon 0213072491.
l Unitatea militară nr. 02145
Constanța, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de personal civil
contractual, astfel: 1. Șofer II-I la
Grupa 2 transport din Plutonul
transport al Companiei Sprijin,
nivel studii - medii, cu o vechime
în specialitatea studiilor de 3 ani.
2. Îngrijitor la Formațiunea de
cazarmare, nivel studii -medii. 3.
Contabil Debutant, II-IA la Biroul
Contabilitate din Financiar-contabil, nivel studii -medii, cu o
vechime în specialitatea studiilor
de 3 ani. 4. Inginer debutant,
GR.II-I A, specialist IA la Biroul
Logistică din N4-Logistică, nivel
studii -superioare, cu o vechime în
specialitatea studiilor de 2 ani. 5.
Muncitor calificat IV-I (motorist)
la Atelier reparații mecanice al
Secției Mentenanță, nivel studii
-medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de 3 ani. 6.
Muncitor calificat iv-I (bucătar) la
Compartimentul Popotă al
Companiei Sprijin, nivel studii
-medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de 3 ani. În perioada 28.02.2017-21.03.2017, la
sediul Unităţii Militare 02145
Constanţa, Bdul 1 Mai nr.19, localitatea Constanţa, se va desfăşura
concursul astfel: -Proba scrisă: în
data de 28.02.2017, între orele
11.00-14.00; -Proba practică: în
data de 10.03.2017, între orele
10.00-14.00; -Interviul: în data de
16.03.2017, între orele 10.00-14.00.
Data limită până la care se pot
depune dosarele de concurs este:
20.02.2017, ora 15.00. Depunerea

dosarelor, precum și detalii
privind condiţiile generale şi
specifice pentru ocuparea posturilor, tipul probelor de concurs,
locul şi ora desfăşurării acestora,
tematica şi bibliografia de concurs
se pot obţine la sediul Unităţii
Militare 02145 Constanţa, Bdul 1
Mai nr.19, localitatea Constanţa.
Persoană de contact: Mr. HÂRBU
COSTEL, secretar al Comisiilor
de concurs, telefon 0241/586600,
int.151.
l Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 cu sediul în
Str. Atomiştilor, Nr.409, Oraş
Măgurele, Jud. Ilfov scoate la
concurs următoarele posturi: -1
post asistent cercetare ştiinţifică
cu contract individual de muncă
pe durată determinată 1 an şi
normă întreagă cu următoarele
cerinţe: •Absolvent al unei facultăţi tehnice (automatică şi calculatoare, inginerie electronică reţele
şi comunicaţii), •Diploma de
master/adeverinţa de masterand,
inginerie sau fizică, •Abilităţi
tehnice pentru utilizarea şi mentenanţa echipamentelor optoelectronice, •Cunoştinţe de operare
PC şi office (platforma Windows,
Linux), •Cunoştinţe de programare (C/C++, Java, Python,
HTML), •Experienă minimă în
dezvoltarea de unelte software şi
inginerie de sisteme IT, •Solide
cunoştinţe de limba engleză. -1
post cercetător ştiinţific cu
contract individual de muncă pe
durată nedeterminată cu normă
întreagă, cu următoarele cerinţe:
•Studii superioare de lungă
durată, • Diploma de master,
specializarea Fizica Atmosferei/
Mediu, •Doctorat în fizică, specializarea Fizica Atmosferei,
•Cunoştinţe despre bugetul radiativ al atmoserei, ozon şi NO2,
•Abilităţi şi experienţă în lucrul cu
echipamente de C-D utilizate în
măsurarea radiaţiei şi compuşilor
atmosferici (fotometrie, DOAS,
lidar), •Cunoştinţe de optica
atmosferei, procese la interacţia
radiaţiei luminoase cu constituenţii, •Cunoştinţe de operare PC
(platforma Windows, Linux),
•Cunoştinţe de programare
(Matlab, R, Fortran), •Solide
cunoştinţe de limba engleză,
•Experienţă în activitatea de
cercetare în domeniul fizică-meteorologie/ inginerie sau în învăţământul superior- 2 ani sau
vechime minimă în alte activităţi4 ani. -1 post cercetător ştiinţific
cu contract individual de muncă
pe durată nedeterminată cu
normă întreagă, cu următoarele
cerinţe: •Teza de doctorat susţinută, •Cunoştinţe aprofundate în
domeniul caracterizării spectroscopice a sistemelor moleculare şi
a celor nanostructurate, •Calcule
teoretice, modelare şi analiză
spectre, •Operare MATLAB,
•Buna cunoaştere a limbii engleze
(scris, citit, vorbit), •Independenţă
în operarea aparaturii de laborator (ex. Spectrometre Raman
desktop şi portabil), •Operare
Origin. Locul desfăşurării concursului: la sediul INOE 2000 din str.
Atomiştilor, Nr.409, Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Înscrierea la
concurs se face în termen de 30
zile de la data publicării anunţului
în ziar. Dosarul de concurs se
depune la Secretariatul INOE
2000 din str. Atomiştilor, nr.409,
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov.
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Relaţii la telefon: 021.457.45.22.

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

CITAȚII
l Se citează pârâtul Mbah
Kingsley Nnamdi la Judecătoria
Sector.1-București, Complet
1-Familie în dosarul de divorț
nr.40080/299/2016 cu reclamanta
Stănescu Ana Emilia.
l Jiang Quancheng este chemat
la Judecătoria Sector 5 în ziua de
16.02.2017, ora 9.00, Camera P45,
în calitate de pârât în procesul de
divorţ cu Toteff Ioana în dosarul
nr. 18828/302/2016.
l S.C. Getback Recovery SRL
este chemată în calitate de pârâtă,
înDosarul nr. 16956/280/2016,
aflat pe rolul Judecătoriei Piteşti,
cu termen la data de 16.03.2017,
în proces cu Comănescu Mihaela
Cristina – reclamant şi Piraeus
Bank România – pârât, având ca
obiect clauze abuzive – Legea
193/2000 CT 030002J4750613486
/29.07.2008.
l Pârâtele Toma Camelia Mirela,
Toma Liliana Cristina sunt
chemate de reclamantul Bucur
Nicolae la Judecătoria Slobozia în
dosar 886/312/213 cu termen la
data de 21.01.2017, pentru succesiune.
l Se citează pentru dezbatere
succesorală după defunctul Turcu
Georgel Romulus numita Turcu
Liliana Mirela, cu ultima adresă
cunoscută în Braşov, str. Spicului,
nr. 16, bl. 53, sc. A, ap. 27, la sediul
Biroului Notarial Socaciu George,
Codlea, str. Lungă, nr. 131, pentru
data de 14 februarie 2017, între
orele 11 -12.
l Numiţii Ruşanu Mihai şi Vasile
Ghe. Aurica, domiciliaţi în
comuna Răteşti, sat Furduieşti,
judeţul Argeş şi Ruşanu Cristian,
domiciliat în comuna Leordeni,
sat Leordeni-Barieră, judeţul
Argeş, sunt citaţi laTribunalul
Argeş Secţia Civilă, în data de
22.02.2017-ora 08.30, dosar
15/828/2012*.
l Cacarumbas Virginica cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Comuna Telega Sat Telega Str.
Bailor nr. 1335, jud. Prahova in
calitate de asociat al S.C Oaky
Service Com SRL < in faliment>
–CUI 427150, este convocata in
ziua de luni 13.02.2017, ora 14 la
sediul debitoarei, situat in
Comuna Telega, sat Telega, str.
Bailor nr. 1335, jud. Prahova, in
vederea inventarierii bunurilor
acesteia. Relatii suplimentare la
telefon 0728.878298.
l Rosenthal Morel cu ultimul
domiciliu cunoscut in Bucuresti
Sos Str. Calea Mosilor nr. 300,
bloc. 58, etaj 7, scara 2, ap. 52,
Sector 2, in calitate de asociat al
S.C Oaky Service Com SRL < in
faliment> – CUI 427150, este
convocat in ziua de luni luni
13.02.2017, ora 14 la sediul debi-
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toarei, situat in Comuna Telega,
sat Telega, str. Bailor nr. 1335, jud.
Prahova, in vederea inventarierii
bunurilor acesteia. Relatii suplimentare la telefon 0728.878298.
l Pârâtul Parasca Costel Aurel
cu ultimul domiciliu în comuna
Tomești, bloc 2, etaj 2, ap.19, jud.
Iași, este chemat la Judecătoria
Iași, str. Anastasie Panu nr.25, sala
6, etaj 2, complet C02, în ziua de
23.02.2017, ora 8.30, în proces cu
reclamanta Matei (fostă Lucan)
C a m e l i a , d o s a r u l n r.
29936/245/2016, obiect exercitare
autoritate părintească, stabilire
locuință minor și pensie întreținere . Se vor discuta competența
instanței și probele.

DIVERSE
l Dumitru Gheorghe, avand
domiciliul in com.Berceni, judet
Ilfov, titular al planului P.U.Z-ansamblu locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare
circulatii, asigurarea utilitatilor, in
localitatea Berceni, judet Ilfov,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru
P. U . Z - a n s a m b l u l o c u i n t e
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii, asigurarea utilitatilor. Documentatia a
fost afisata pentru consultare pe
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov
si a fost discutata in sedinta
CATU-nr.11C din data de
16.08.2016. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc/in scris /la
Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean-Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1
(tel. 021/212.56.93), in termen de
12 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu data
de 02.02.2017.
l În conformitate cu prevederile
legale în vigoare, Primăria
comunei Furculeşti, judeţul
Teleorman, organizează concurs
de recrutare pentru următoarea
funcţie publică de execuţie din
aparatul de specialitate, astfel: Referent clasa III, grad profesi-

onal principal la Compartimentul
contabilitate al primăriei comunei
Furculeşti, vacant. Concursul se
va desfăşura la sediul Primăriei
comunei Furculeşti în data de 9
martie 2017, orele 10,00 proba
scrisă şi în data de 13 martie 2017,
orele 14,00, interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data
publicării prezentului anunţ.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi competată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs aprobate de
conducătorul autorităţii şi bibliografia stabilită se afişează la sediul
Primăriei comunei Furculeşti,
judeţul Teleorman. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Furculeşti, la
secretarul comunei şi la nr. de
telefon 0247/328768.
l Judecătoria Iași, dosar nr.
2894/245/2016, Admite acțiunea
formulată de reclamantul Iftene
Alin Constantin, cu domiciliul în
comuna Schitu Duca, sat Satu
Nou, jud. Iași, în contradictoriu
cu pârâta Buga Alina, cu domiciliul în comuna Schitu Duca, sat
Satu Nou, la fam. Tabardau
Vasile, jud. Iași. Dispune exercitarea autorității părintești față de
minora Iftene Denisa Maria,
născută la data de 10.05.2005, să
se realizeze în mod exclusiv, de
către tatăl reclamant. Stabilește ca
locuința minorei să fie alături de
tatăl său și pe viitor, la domiciliul
bunicilor paterni Iftene Viorica și
Iftene Vasile. Ia act de faptul că
nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile
de la comunicare, calea de atac
urmând a se depune la Judecătoria Iași.
l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA, str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneaza sa solicite
de la Administratia Bazinala de
Apa Buzau - Ialomita, aviz de
Gospodarire a Apelor pentru
desfasurarea activitatii de “lucrari
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foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec la Sonda 519
Barbuncesti”, localizat in localitatea Barbuncesti, judetul Buzau.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
nu rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita informatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau D-lui
Sandru Bogdan, telefon nr.
0742.235.327, dupa data de
08.02.2017.

SOMAȚII
l România. Judecătoria Întorsura Buzăului. Dosar nr.
13/248/2017. Dispune. În temeiul
dispoziţiilor art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938 şi în temeiul
încheierii de şedinţa din data de 1
februarie 2017 emite următoarea
SOMAŢIE: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr. 13/248/2017
posesorii Coman Victor Florin şi
Coman Georgeta Susana, având
domiciliul în oraşul Întorsura
Buzăului, str. Mihai Viteazul nr.
141/A, bl. 6, sc. H, et. 1, ap. 6,
judeţul Covasna au invocate
dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
imobilului situate în oraşul Întorsura Buzăului, Str. Fabricii,
judeţul Covasna, în suprafaţa de
660 mp înscris în CF nr. 24872
Întorsura Buzăului nr top
2363/3/118 arabil în suprafaţa de
5.881 mp având ca proprietar
tabular pe Zarnescu Zafei şi care
se învecinează la nord cu Str.
Fabricii (nr top 2363/3/46), la est
cu pandelea Cătălin (nr top nou
2363/3/118/3, la sud cu imobilul
deţinut de Boricean Iulian ( nr
cad (25240), iar la vest cu imobilul
deţinut de Boricean Iulian (nr top
nou 2363/3/118/1). Toţi cei intere-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 5433. Nr. 13035 din
31.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 22. În
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22.02.2017, ora 12.00, în localitatea
Târgoviște, str. Iazului, nr. 24, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC C&I Trans Europe SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str.
Iazului, nr. 24, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 19127421, licitația a II - a: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară, Drepturi reale și pivilegii care grevează bunurile, dacă este cazul,
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1.
Aparat sudură Tehnoworld, an fabricație 2014, - , 19536 lei, 19%; Perie mecanică, an fabricație 2015,
- , 11882 lei, 19%; Copiator Canon IR 3245, an fabricație 2015, - , 6337 lei, 19%; Total: 37.755 lei. *)
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele
prevăzute de titlul VII din 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte
de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației; c).împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele
juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz:
plata taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, se va face în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, la camera 310 sau la telefon numărul 0245.616.779,
int. 478; persoana de contact: Niculescu Floarea. Data afișări: 06.02.2017.

saţi sunt somatic să formulize
l Somaţie emisa la data de
opoziţie, cu precizarea că, în caz
29.11.2016. Aducem la cunostiinta
contrar se va trece la judecarea
celor interesati cererea formulata
cererii în termen de 30 de zile de
de reclamantii Gligor Ioan si
la emiterea celei din urmă publiGligor Rodica.avand ca obiect
caţii. Prezenţa somaţie: - se
constatarea dobandirii prin
afişează la sediul Judecătoriei
uzucapiune a dreptului de propriÎntorsura Buzăului, precum şi la
etate asupra imobilului intabulat
sediul Primăriei Întorsura Buzăin CF. Nr.406533 Pischia, nr. vechi
ului; - sepublica într-un ziar de
377 Murani, (provenita din
circulaţie naţională. Preşedinte
conversia CF nr. 377 Murani), nr.
Marinela Teciu. Grefier Morar
top.80-81/b din sat Murani,
Lăcrămioara.
constand in teren intravilan in
					
suprafata de 1439 mp propriel Somaţie. Judecătoria Ineu.
tatea tabulara a numitilor Dragan
Dosar nr. 1763/246/2016. Petenţii
Petru (decedat la 12.01.1984) si
Căprariu Ioan şi Căprariu Otilia
sotia Dragan (fosta Muntean)
ambii dom. Şicula nr. 320 solicită
Livia ( decedata in 23.01.1995) si
înscrierea dreptului de proprietate
ca, daca in termen de o luna de la
pe titlu de uzucapiune asupra
afisare nu se va face opozitie,
imobilului din c.f.307447 Şicula(cf
instanta va pasi la judecarea
vechi 1632 Şicula) nr.top.597cauzei.
613/24 intravilan în supr. de 1368
mp, imobil asupra căruia figuLICITAȚII
rează ca proprietar Puşcaş Sofie
decedată în 2 ianuarie. Petenţii
l Debitorul SC Petroconstruct
susţin că folosesc acest imobil de
Carpați SRL societate în faliment,
peste 30 ani. În urma acesteia
prin lichidator judiciar Dinu, Urse
sunt somaţi toţi cei interesaţi ca,
și Asociații SPRL, scoate la
de îndată, să înainteze opoziţie la
vânzare: -Proprietate imobiliară
Judecătoria Ineu deoarece, în caz
Spațiu comercial (parter și subsol)
contrar, în termen de 30 de zile de
situat în str. General Petre
la această publicare se va proceda
Popovat nr.29-31, sector 6, Bucula rezolvarea cererii.
rești, suprafață utilă parter
256,42mp, suprafață subsol
l Somaţie. Judecătoria Ineu.
22,12mp + teren în cotă indiviză
Dosar nr. 1945/246/2016. Petentul
de 1/3 din suprafața totală de
Sasu Pavel dom. Gurba nr.350
779mp, conform măsurătorilor
solicită înscrierea dreptului de
cadastrale, aparținând SC Petroproprietate pe titlu de uzucapiune
construct Carpați SRL. Prețul de
asupra imobilului din c.f. 302367
pornire al licitației pentru proprieŞicula (fost c.f. 305 Gurba) nr.top.
tatea imobiliară este de
382-383/8/a supr. de 1439 mp.
238.292,1euro. Prețul Caietului de
curte şi grădină şi nr.cad.C1 top.
sarcini este de 9.000lei, exclusiv
382-383/8/a casa nr. actual 350
TVA. Prima ședință de licitație a
(fost 189) imobil asupra căruia
fost fixată la data de 27.02.2017,
figurează ca proprietari Sas Dimiora 15.00 iar dacă proprietatea
trie (Dumitru) întabulat sub B.1 şi
imobiliară nu se adjudecă la
B.5 decedat în 13 mai 1975, Sas
această dată, următoarele ședințe
Iosif întabulat sub B.2 şi B.8
de licitații au fost fixate în data de
decedat în 21 august 1944, Sas
06.03.2017, 13.03.2017, 20.03.2017
Pavel întabulat sub B.3 decedat
și 27.03.2017, la același preț de
în 3 august 1973; Sas Ioan întapornire. Participarea la licitație
bulat sub B.3 decedat în 27 iulie
este condiționată de: -consem1957 Oala Magdalena întabulat
narea în contul nr. RO95CECEsub B.6 decedată în 6 februarie
B31701RON2243676 deschis la
1935, Oală Maria întabulat sub
CEC Bank SA Sucursala
B.7 decedată în 29 aprilie 1940.
Alexandru Obregia, până la data
Petentul susţine că foloseşte acest
și ora stabilite pentru ședința de
imobil de peste 50 ani . În urma
licitație, a garanției de 10% din
acesteia sunt somaţi toţi cei inteprețul de pornire al licitației;
resaţi ca, de îndată, să înainteze
-achiziționarea până la data și ora
opoziţie la Judecătoria Ineu deoastabilite pentru ședința de licitație
rece ,în caz contrar, în termen de
a Caietului de sarcini. Toate
30 de zile de la această publicare
ședințele de licitații se vor desfăse va proceda la rezolvarea
șura la sediul lichidatorului judicererii.
ciar din București, Str. Buzești nr.
MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedura fiscală republicat, a unor active aparținând:
Parse Ion - Câmpulung, după cum urmează: Denumire, Valoare
[lei,fără TVA]; Teren intravilan fânețe, în suprafață 5000 mp,
66.000 lei; Teren intravilan fânețe, în suprafață 1500 mp, 20.000
lei ; Teren intravilan curți - construcții, în suprafață 1640 mp,
29.000 lei; Teren intravilan arabil, în suprafață 4580 mp, 60.000
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 pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233,
deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în
ziua de 24.02.2017. Licitația va avea loc în data de 27.02.2017,
ora 11.00, la Câmpulung, str. Doctor Nicolae Fălcoianu, nr. 62.
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.

71, et. 5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Oraşul Uricani, cu sediul în
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254.511121, fax.
0254.511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă organizarea în data de 27.02.2017, ora
12:00, la sediul sus menţionat a
licitaţiei publice cu strigare, în
vederea concesionării: Imobilul
(teren şi construcţie) - Depozit de
Explozivi, situat în Valea de Brazi
- oraşul Uricani, înscris în CF
nr.2267, nr. cadastral/topografic
3898. Documentaţia de atribuire,
caietul de sarcini pot fi obţinute la
sediul Primăriei Oraşului Uricani,
din str. 1 Mai, nr. 6, persoana de
contact: Săvulescu Cristian consilier juridic. Costul documentaţiei de atribuire este de 200 lei.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este: 14.02.2017.
Ofertele se pot depune la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din
str. 1 Mai, nr. 6 până la data de
24.02.2017, ora 12:00. Ofertele se
depun într-un singur exemplar
original. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor va avea loc
în data de 27.02.2017, ora 12:00 în
sala de şedinţe a Primăriei
Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr.
6. În situaţia neprezentării a cel
puţin o ofertă, licitaţia se anulează
şi va fi reluată în data de
06.03.2017, ora 12:00. Acţiunea în
justiţie pentru soluţionarea litigiilor apărute se introduce la secţia
de contencios administrativ a
Tribunalului Judeţean Hunedoara
din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr.35, tel. 0254.211574, fax.
0254.216333, e-mail: lbenta@just.
ro. Anunţul de licitaţie a fost
transmis pentru publicare la data
de 02.02.2017.
l La sediul Primăriei Izvoarele se
va organiza o licitaţie deschisă
competitivă, cu strigare, în
vederea închirierii unui spaţiu de
25,85 mp, din incinta Primăriei
Noi, în vederea înfiinţării unui
cabinet stomatologic. Spaţiul nu
dispune de utilităţi. Preţul minim
de pornire la licitaţie este de 15 lei/
mp/lună. Criteriul de atribuire
este preţul cel mai mare oferit.
Licitaţia se va desfăşura după
metoda licitaţiei publice, deschisă,
competitive, cu strigare şi adjudecare la cel mai mare preţ oferit.
Pasul de licitaţie, în urcare, este de
5% din preţul de pornire al licitaţiei. Valoarea garanţiei de participare este de 232.65 lei. Durata
închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional, semnat de ambele părţi
contractante. Documentatia de
închiriere se obţine prin ridicarea
MFP - Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Anunță anularea licitației publice din data
de 08-02-2017 prin care se
propunea valoriﬁcarea bunurilor care aparțin ICDP Mărăcineni - Mărăcineni. Licitația se
anulează în baza hotărârilor
judecătorești. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul AJFP Argeș, mezanin 2,
camera 4.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
de către cei interesaţi, între orele
10:00-14:00 de la registratură
primăriei comunei Izvoarele,
până la data de 24.02.2017. Data
limită până la care se depun ofertele este 27.02.2017, ora 14:00.
Deschiderea ofertelor se va face la
data de 28.02.2017, ora 10:00, la
sediul Primăriei Izvoarele, judeţul
Olt. Ofertanţii care îndeplinesc

condiţiile de participare vor fi
invitaţi ulterior să participle la
licitaţie publică cu strigare.
l Primaria comunei Bucov,
judetul Prahova. Anuntul privind
vanzarea pentru bunuri imobile.
In temeiul art. 247 alin.(3) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedura fiscala, se face

cunoscut ca in ziua de 28.02.2017,
orele 10, in localitatea Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, judetul
Prahova, se vor vinde prin licitatie
urmatoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului S.C
Europe Games S.R.L, C.U.I
14147789, cu sediul social declarat
in Bucuresti, sector 1, str. Axinte
Uricanu, nr.1, bl,3, sc.A, et.2,

ap.17. Denumirea bunurilor
imobile : - C1 -locuinta in suprafata construita de 265,28 mp,
suprafata utila de 221.07 mp,
regin inaltime : parter+beci, anul
constructiei 1938, fundatii din
beton, zidarie caramida, acoperis
sarpanta lemn, invelitoare tabla,
pardoseli – dusumea, tamplarie
interioara/exterioare din lemn,

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SUCURSALA TG. MUREȘ
Cu sediul în Tg. Mureș , str. Salcâmilor nr. 23
Organizează în data de 21 FEBRUARIE 2017 ora 11.00 la sediul Sucursalei Tg. Mureș, licitație publică cu strigare pentru vânzare de materiale uzate recuperate în urma lucrărilor de reparații.
Materialele scoase la licitație sunt:
Nr.
Crt

Denumire material

Cantitate

Preț de începere a
licitației - fără TVA

Preț de
gestiune

1

Tubing 2 7/8 - uzat

2000,00m

13,33 lei/m

5.04

S.P.Taga - Sediu

2

Tubing 2 7/8 - uzat

150,69m

13,33 lei/m

4.56

S.P.Taga - Sediu

3

Țeavă izolată D=300 mm uzata

144,00m

50,00 lei/m

8.70

S.P.Muntenia - S.U. și gr. 32Finta

4

Tubing 2 7/8 - uzat

0863,63m

3,33 lei/m

4.55

S.P. Muntenia - Sediu, S.U. Finta

5

Tubing 2 7/8 - uzat

2500,00m

13,33 lei/m

6

Compresor aer U 650

1 buc

1266,67 lei/buc

752.10

S.P. Sang. de Mureș, Sediu

7

Demaror U 650

1 buc

1250,00 lei/buc

740.12

S.P. Sang. de Mureș, Sediu

8

Filtru ulei U 650

2 buc

38,33 lei/buc

19.28

S.P. Sang. de Mureș, Sediu

9

Electropompă 15 KVA- uzată

1 buc

16,67 lei/buc

98.00

S.P. Sang. de Mureș, Sediu

10

Boiler 2.15 mc - uzat

1 buc

666,67 lei/buc

371.65

S.P. Sang. de Mureș, Sediu

11

Tubing 2 7/8 - uzat

2362,00 m

13,33 lei/m

4.55

S.P. Sang. de Mureș, Sediu

12

Motor electric 55 KW -uzat

1,00 buc

8000,00lei/buc

13

Placa etans.non-azbest g=2mm

295,00 kg

54,97 lei/kg

14

Placă etanș.non-azbest g=3mm

552,00 kg

54,97 lei/kg

15

Rezistență 3000W-380V

12,00 buc

1794,25 lei/buc

16

Burlan 9 5/8x11.05 N80 - uzat

19,94 m

17

Burlan 9 5/8x11.05 N80 - uzat

39,03 m

18

Burlan 9 5/8x8.94 J55 - uzat

10,59 m

46,83 lei/m

19

C.E. 3X350 - uzat

1 buc

4125,00 lei/buc

20

C.E. 2 1/2 X 140 - uzat

2 buc

4017,05 lei/buc

1492.50

Depozitul Tg. Mureș

21

C.E. 2 1/2 X 210 - uzat

3 buc

1527,50 lei/buc

736.56

Depozitul Tg. Mureș

22

C.E. 3 X 140 - uzat

4 buc

4017,05 lei/buc

1266.00

Depozitul Tg. Mureș

4.56

Locul unde este depozitat

S.P. Oltenia - gr. 1 Piscu

482.00

S.P. Sarmasel, Sediu

32.98

Depozitul Tg. Mureș

32.98

Depozitul Tg. Mureș

1076.55

Depozitul Tg. Mureș

63,58 lei/m

28.75

Depozitul Tg. Mureș

68,68 lei/m

34.38

Depozitul Tg. Mureș

14.26

Depozitul Tg. Mureș

655.84

Depozitul Tg. Mureș

23

C.E. 3 X 210 - uzat

3 buc

3791,67 lei/buc

1936.64

Depozitul Tg. Mureș

24

C.E. AT TIP GAZ 140 - uzat

4 buc

1533,33 lei/buc

597.00

Depozitul Tg. Mureș

25

Tubing 1 ¼ - uzat

32,22 m

12,57 lei/m

3.31

Depozitul Tg. Mureș

26

Tubing 1.66 - uzat

472,12 m

18,55 lei/m

11.13

Depozitul Tg. Mureș

27

Tubing 2” - uzat

608,52 m

15,00 lei/m

1.20

Depozitul Tg. Mureș

28

Ventil 2 1/2x210 - uzat

4 buc

202,13 lei/buc

37.50

Depozitul Tg. Mureș

29

Ventil 2 1/2x350 - uzat

1 buc

404,25 lei/buc

138.20

Depozitul Tg. Mureș

30

Ventil colțar 2 1/2x210 - uzat

1 buc

593,33 lei/buc

356.00

Depozitul Tg. Mureș

31

Turbosuflantă 10GKN - uzată

2 buc

6333,33 lei/buc

184.53

Depozitul Tg. Mureș

32

Tubing 2 ½ - uzat

5199,26 m

10,00 lei/m

5.13

Depozitul Tg. Mureș

33

Tubing 2 7/8 - uzat

2389,52 m

13,33 lei/m

4.55

Depozitul Tg. Mureș

34

Tubing 2 7/8 - uzat

9527,39 m

13,33 lei/m

5.04

Depozitul Tg. Mureș

35

Motor pompa 55 KW - uzat

3 buc

8000,00 lei/buc

2110.00

Depozitul Tg. Mureș

36

Turbosuflantă VTR 250 - uzată

2 buc

22256,67 lei/buc

3735.54

Depozitul Tg. Mureș

37

Supapă sigur. DN 150/64 - uzată

3 buc

53,33 lei/m

32.00

Depozitul Tg. Mureș

38

Supapă sigur. DN 80/64 - uzată

2 buc

26.67 lei/m

16.00

Depozitul Tg. Mureș

Pentru materialele neadjudecate în data de 21 februarie 2017, licitația se va repeta în data de 28 februarie 2017 și în data de 07 martie 2017.
Pentru licitația din 28 februarie 2017, prețul de începere a licitației pentru materialele care nu sunt adjudecate în data de 21 februarie 2017, va
fi diminuat cu 20%.
Pentru licitația din 07 martie 2017, prețul de începere a licitației pentru materialele care nu sunt adjudecate în data de 28 februarie 2017, va fi
diminuat cu 20%.
Plicul conținând documentele de capabilitate (cererea de participare la licitație, oferta de cumpărare, chitanța reprezentând taxa de licitație,
chitanța reprezentând garanția de participare la licitație, copie după C.I. pentru persoane fizice, copie dupa Certificatul de înregistrare al ofertantului la ORC pentru persoanele juridice, împuternicire (dacă este cazul), etc.) se va înregistra la secretariatul unității cu cel puțin o oră înainte de
începerea licitației.
Taxa de participare la licitație este de 10 lei.
Garanția de participare la licitație este 10% din prețul de pornire a bunului licitat. Persoanele juridice vor prezenta contul bancar în care se va
restitui garanția de participare la licitație pentru bunurile neadjudecate.
Lista cu materialele scoase la licitație precum și condițiile de participare la licitație sunt afișate la sediul Sucursalei Tg. Mureș și la sediile
gestiunilor, secțiilor din cadrul Sucursalei Tg. Mureș.
Informații suplimentare la telefon - 0265/402032 - Serviciul Mecano Energetic.
Fax - 0265/306340 - Sucursala Tg. Mureș.

racordat la energie electrica, fara
imprejmuire, pret pornire licitatie
72.750 lei, exclusiv TVA;- Teren
intravilan in suprafata de 1.111,19
mp, categoria curti constructii,
pret pornire licitatie 27.075 lei,
exclusiv TVA. Pret total de
pornire licitatie: 99.825 lei,
exclusiv TVA. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sa instiinteze
despre aceasta organului de
executare, inainte de data stabilita
pentru vanzare, respectiv
28.02.2017. Cei interesati in
cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana in ziua
precedenta termenului de
vanzare, adica pana cel tarziu la
data de 27.02.2017, oferte de
cumparare; dovada platii taxei de
participare sau a constituirii
garantieri sub forma scrisorii de
garantie bancara, reprezentand
10% din totalul pretului de
pornire a licitatiei pentru bunurile
imobile decsrise mai sus, in contul
RO62TREZ5395006
XXX000056, cod fiscal 2843531 –
Primaria Comunei Bucov, indicandu-se pe documentul de plata
al acestei taxe, denumirea
completa a ofertantului, C.U.I
sau C.N.P; imputernicirea
persoanei care il reprezinta pe
ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana-copie de pe certificatul unic de
inregistrare eliberat de oficiul
registrului Comertului si certificatul constatator eliberat de
O.R.C,pentru persoanele juridice
straine-actul de inmatriculare
tradus in limba romana; pentru
persoanele fizice-copie de pe actul
de identitate; dovada emisa de
creditorii fiscali ca nu au obligatii
fiscale restante fata de acestea,
certificatul de atestare fiscale /
adeverinta si certificatul privind
impozitele si taxele locale, eliberate de autoritatile administratiei
publice centrale si locale din localitatea unde isi au domiciliul,
urmand sa se prezinte la data
stabilita pentru vanzare si la locul
fixat in acest scop. Impotriva
acestui inscris, cel interesat poate
introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta, in
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in
conformitate cu prevederile
art.260 si art.261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala. Potrivit dispozitiilor
art.9 alin.2 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedura
Fiscala cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul
nostru sau la telefon numarul
0244 275 046 int.25.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producţia anului 2017.
Organizatorul licitaţiei: Primăria
comunei Remetea, cu sediul în
comuna Remetea, P-ta Cseres
Tibor nr. 10, judeţul Harghita,
CIF: 4367655, tel/fax 0266-352101, e-mail: office@gyergyoremete.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 22.02.2017, orele 09:00.
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul
Primăriei comunei Remetea,
comuna Remetea, judeţul
Harghita. Tipul licitaţiei: licitaţie
cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de
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valorificare a masei lemnoase din
fordul forestier proprietate
publică, aprobat prin HG nr.
617/2016. Data şi ora preselecţiei:
17.02.2017, ora 16:00. Data şi ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie este
17.02.2017, ora 15:00. Lista partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total
de masă lemnoasă fasonată, oferit
la licitaţie este de 300 mc, volum
brut, din care: 1. Pe natură de
produse: APV nr. 01164 AC I PR
OASELOR UP I Borsec, UA 20A,
20B, 20C, 21A, 21D, 21F, 21G,
22D, 24D, volum brut: 481 mc, din
care 300 mc este pus pe licitatie. 2.
Pe specii: Brad 90 mc, Molid 384
mc, Fag 7 mc, volum brut: 481 mc,
din care 300 mc este pus pe licitatie. Preţul de pornire a licitaţiei
este de: 340 lei/mc fara TVA
conform HCL nr. 72 din Octombrie 2016. După strigare şi în
continuare după fiecare eventuala
strigare (dacă este cazul) pasul de
majorare a preţului este de 5
RON. Masa lemnoasa fasonata
oferită spre vânzare provine din
fodul forestier proprietate publică
a comunei Remetea. Caietul de
sarcini poate fi solicitat de la sediul
organizatorului, începând cu data
de 07.02.2017. Pentru participarea
la licitaţie, solicitantul trebuie să
depună, până la data de
17.02.2017, ora 15:00, o cerere de
înscriere la licitaţie, la care trebuie
să anexeze documentele prevăzute
in HG 617/2016. Pentru informaţii
şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Comuna Remetea, tel. 0266352.101.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Membru
în Colegiul Farmaciştilor pe
numele de Meci Adelina-Mariana.
Dacă aveţi informaţii despre
acesta, vă rog să mă contactaţi la
numărul de telefon 0731/487.719.
l Pierdut Certificat Inregistrare
fiscala PFA nr.3380253 Dr.Kouro
Fathi-Prestari Sservicii Medicale
si Certificat Constatator de Autorizare a Aactivitatii. Declar nule
l Croitoru Ionuţ Marius pierdut
atestat transport marfă
0295157000, atestat transport
ADR nr. 343. Le declar nule.
l Pierdut Talon tractor John
Deere 6150M seria
1L06150MPEG796591, emis de
Primaria comunei Zabrani, pe
numele Berbecar Nicolae Flaviu
PFA. Il declar nul.
l Pierdut certificat de ambarcațiune de agrement Fast Island
0635 BCZ, tip DAR MAR 460,
eliberat de Oficiul de Căpitănie
Bicaz în 2015 pe numele: Pitulac
Tudorel –Marian. Se declară nul.
l S.C. Design House Trigital cu
sediul în Bucureşti, str. Lebedei nr.
10 J40/345/2008, C.I.F. RO
23047258, declar pierdut registrul
unic de control. Îl declar nul.
l C.AV. Niculae Marius, cu sediul
în Dezrobirii nr. 45, sector 6, Bucureşti, C.U.I. RO 21641687, declar
pierdute (nule) registre contabile.

