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OFERTE SERVICIU
l FIRMĂ DE PAZĂ ANGA-
JEAZĂ AGENŢI DE SECURI-
TATE ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU TRENURILE DE 
CĂLĂTORI, CU SAU FĂRĂ 
ATESTAT.  RELAŢII  LA 
TELEFON: 0785.285.972.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca- Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk

l Primăria comunei Daneți 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determi-
nată, a funcţiei contractuale de 
conducere, vacante, şi anume: 
Administrator public al comunei 
Daneţi, judeţul Dolj. Probele 
stabilite pentru concurs: selecţia 
dosarelor de înscriere, probă 
scrisă, interviu. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: data 
până la care se pot depune dosa-
rele de înscriere: în termen de 
maximum 10 zile lucratoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Data, ora şi locul 
organizării  probei scrise: 
02.05.2017 ora 10.00, Sala de 
şedinţe a Primăriei comunei 
Daneți. Data, ora şi locul organi-
zării interviului: 04.05.2017 ora 
10.00, Sala de şedinţe a Primă-
riei comunei Daneți. Condiţiile 
de participare la concurs: pentru 
funcţia contractuală de condu-
cere vacantă de administrator 
public al comunei Daneţi pot 
candida absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, conform HG 
580/2014, care au o vechime de 
minim 8 ani în funcţii de condu-
cere şi minim 12 ani în speciali-
tatea studii lor  absolvite . 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la 
număr telefon 0251/377.001.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. 
Morilor, nr. 51A, scoate la 
concurs, în data de 25.04.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier 
juridic,  grad profesional supe-
rior -  Compartiment Juridic şi 
relaţii cu publicul; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea func-
ţiei 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 în 
ramura de ştiinţe: ştiinţe juri-
dice; Vechime minimă în specia-
litatea 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, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 25.04.2017 – 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 Sibiu.

l Agenţia Judeţenă pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
Str. Bucureşti, bl. 202/5D, 
mezanin, scoate la concurs, în 
data de 08.05.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Expert,  
grad profesional  asistent -  
Compartiment Control, îndepli-
nirea măsurilor asiguratorii şi 
executare silită a debitelor; 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 08.05.2017 – ora 
1000 – 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 Giurgiu.

l Primăria Comunei Sălcuța, 
Judeţul Dolj, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacante de Inspector, 
clasa I, gradul profesional Supe-
rior, Compartimentul- Impozite 
şi taxe locale din cadrul apara-
tului de specialitate al prima-
rului comunei Sălcuța, județul 
Dolj. Candidații trebuie să înde-
plinească condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999,  
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 

specifice necesare în vederea 
participării la concurs: studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice; vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de 
minim 9 ani; cunoştinţe de 
operare pe calculator. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primă-
riei comunei Sălcuța, localitatea 
Sălcuța, str.Alexandru Ioan 
Cuza, nr.122, județul Dolj, 
conform calendarului următor: 
P r o b a  s c r i s ă :  d a t a  d e  
08.05.2017, ora 10.00; Proba de 
interviu: data de  10.05.2017, ora 
10.00. Detalii privind condițiile 
specifice şi bibliografia de 
concurs sunt afişate la sediul şi 
pe site-ul instituției. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de 
art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III- a la sediul Primă-
riei comunei Sălcuța. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei comunei 
S ă l c u ț a  ş i  l a  t e l e f o n u l 
0251/363.006.

l Direcția de Administrare a 
Fondului Locativ Sector 6 cu 
sediul în Bucureşti, Valea Oltului 
31-35, cod fiscal 26479633, orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea 1 post vacant, pe peri-
oadă  nedeterminată ,  de  
inspector specialitate II cu atri-
b u ț i i  d e  a d m i n i s t r a t o r. 
Concursul se va desfăşura 
conform H.G. 286/2011 cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, astfel: proba scrisă- 
02.05.2017,  ora 10.00; proba 

interviu– 03.05.2017, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile specificate la 
art. 3 din Anexa la H.G. 
286/2011  modificată prin H.G. 
1027/2014; -studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de 
licență în domeniul economic; 
-vechime studii superioare de 
minim 2 ani; -disponibilitate de 
lucru pe teren. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs (întocmite conform 
art. 6 din H.G. 286/2011- conso-
l idată)  până la  data  de 
21.04.2017, ora 12.00 la sediul 
D.A.F.L. S. 6.  Relaţii suplimen-
tare la sediul: registratura 
D . A . F. L .  S .  6 ,  t e l e f o n : 
0 7 2 5 5 5 5 9 0 3 ,  t e l . /  f a x : 
0213657473, e-mail: relatiicupu-
blicul@dafls6.ro.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în temeiul H.G. 
nr. 611/2008, organizează 
concurs pentru  ocuparea  func-
tiei publice de executie temporar 
vacante, de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, in 
cadrul Serviciului Avize, Acor-
duri, Autorizari, în data de 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 7  - 2 1 . 0 4 . 2 0 1 7 . 
Concursul se organizează în 
data de 19.04.2017 -proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 8 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, strada 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, 
Bucureşti, luni -joi între orele 
09.00 -16.00 şi vineri 09.00 
-13.30. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  toate domeniile; 
-vechimea minimă în speciali-

tate a studiilor: 9 ani. Condiţiile 
de desfăşurare, de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
sunt afişate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov 
şi pe site-ul http://apmif.anpm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi la nr. 
de telefon 021.430.15.23 int. 21.

l Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de asistent 
medical de laborator debutant 
(studii postliceale), conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii –postli-
ceale; diplomă de bacalaureat; 
diplomă de şcoală sanitară post-
liceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. 
H.G. nr. 797/1997, în speciali-
tatea laborator; certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R. –
specialitatea laborator, avizat şi 
valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de 
adeverinţa pentru participare la 
c o n c u r s ,  e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical de 
laborator); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certi-
ficatului de securitate, în cazul 
în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –02.05.2017 ora 
0 9 . 0 0 ,  p r o b a  p r a c t i c ă 
–08.05.2017 ora 09.00, interviu 
–12.05.2017 ora 0900 la sediul 

Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor  de 
înscriere la concurs este: 10.04.-
24.04.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la Serviciul 
resurse umane din S.U.U.M.C. 
“Dr.Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr. 88, sector 1 –telefon 
021.319.30.51 –61 interior 159.

l Şcoala Gimnazială nr. 3, cu 
sediul în Popeşti Leordeni, 
strada Domnița Bălaşa nr. 13, 
județul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante: -0,50 
post Administrator financiar- 
post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată; -1 post 
muncitor calificat- bucătar –la 
structura Grădinița nr. 4- post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Cadrul legal: 
H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- 
cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător  funcţ i i lor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H . G . 
1027/24.11.2014. Concursul se 
va desfăşura la sediul unității 
din strada  Domnița Bălaşa nr. 
13, localitatea Popeşti -Leordeni, 
județul Ilfov, astfel: proba scrisă 
(2 ore) se va desfăşura în data de 
4.05.2017, orele 10:00 -12.00 la 
sediul unităţii. Interviul se va 
desfăşura în data de 4.05.2017 la 
ora 14:00. Proba practică se va 
desfăşura în data de 4.05.2017, 
începând cu ora 14:00, la sediul 
Gradiniţei nr. 4. Dosarele se 
depun la sediul unității din str. 
Domnița Bălaşa nr. 13, locali-
tatea Popeşti -Leordeni, județul 
I l fov,  în  per ioada 10 .04 
-14.04.2017, între orele 8.00 
-16.00. Data limită de depunere: 
14 aprilie 2017, orele 16.00. Date 
de contact: tel. 0374090370/ 
0723552498/ 0723.552.498. În 
data de 19.04.2017, comisia de 
concurs va selecta dosarele 
depuse, pe baza îndeplinirii 
condițiilor de participare la 
concurs. Rezultatul selecției va fi 
afişat în data 19.04.2017 ora 
12.00 la sediul unității. Contes-
tațiile cu privire la rezultatul 
selecției dosarelor se pot depune 
în data de 19.04.2017, până la 
orele 15.00, la secretariatul 
unității.

l Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcțiilor publice de 
conducere vacante de: •Șef 
birou -Biroul Evidența Persoa-
nelor şi Contravenții, Direcția 
Ordine Publică; •Șef birou 
-Biroul Intervenții, Direcția 
Ordine Publică. Proba scrisă a 
concursului va avea loc la sediul 
Primăriei Sector 6 din Calea 
Plevnei nr. 147-149 Sector 6, în 
data de 08 mai 2017, ora 10.00. 
Data susţinerii interviului va fi 
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comunicată ulterior. Condiţiile 
de participare la concurs şi bibli-
ografia se afişează la sediul 
Direcţiei Generale de Poliţie 
Locală Sector 6 din  Şos. Orhide-
elor nr. 2d -Sector 6. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală Sector 6  şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.413.17.38 -Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională şi 
Instruire.

l Clubul Sportiv Municipal 
Ramnicu Sarat organizeaza 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea functiei contractuale 
de executie vacanta de econo-
mist grad II. Concursul va avea 
loc la sediul Clubului Sportiv 
Municipal in data de 26 aprilie 
2017, ora 10.00 -proba scrisa. 
Conditiile de participare la 
concurs sunt cele prevazute in 
art. 3 din H.G.nr. 286/2011, actu-
alizata, precum si cele specifice 
si anume: studii superioare 
absolvite cu diploma de licenta, 
in domeniul financiar contabil 
sau postuniversitare de profil; 
minimum 3 luni vechime in 
domeniul financiar-contabil. 
Aceste conditii de participare la 
concurs se vor afisa la sediul 
Clubului Sportiv Municipal. 
Dosarele de inscriere la concurs 
se pot depune pana la data de 17 
aprilie 2017 la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Ramnicu 
Sarat. Relatii suplimentare se 
pot obtine la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Ramnicu 
Sarat si la numarul de telefon 
0238.560.009.

l Penitenciarul Slobozia scoate 
la concurs un post vacant de 
agent tehnic principal I (tehni-
cian veterinar) în sectorul logis-
tică, pentru încadrarea ca 
funcționar public cu statut 
special în sistemul administrației 
penitenciare (agent de peniten-
ciare). La concurs pot participa 
persoanele care îndeplinesc 
condiţiile generale, precum şi 
condiţiile specifice posturilor. 
Informaţii suplimentare privind 
tematica şi bibliografia de 
concurs, documentele necesare 
pentru constituirea dosarului de 
candidat, desfăşurarea concur-
sului şi probele de concurs pot fi 
obţinute de la Biroul resurse 
umane şi formare profesională 
din cadrul Penitenciarului 
Slobozia, situat în Slobozia, str. 
Gării, nr.54, judeţul Ialomiţa, 

telefon   0243.232.606, e-mail 
pslobozia@anp.gov.ro sau 
accesând linkul  http://anp.gov.
ro/concursuri-din-sursa-externa 
ori site-ul Administraţiei Naţio-
nale a Penitenciarelor www.anp.
gov.ro, secţiunea Carieră 
-Concursuri din sursă externă - 
Concursuri în curs de derulare. 
Termenul limită pentru depu-
nerea dosarului complet de 
candidat este de 15 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului, 
a d i c ă  p â n ă  l a  d a t a  d e 
28.04.2017, ora 15,00. Regle-
mentări privind organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor găsiţi 
pe http://anp.gov.ro/acces-in-
sistem; Legislaţia prevăzută în 
tematicile şi bibliografia de 
concurs poate fi accesată pe 
portalul legislativ: http://legis-
latie.just.ro;

l Direcţia pentru Cultură a 
Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs în data de 08 mai 
2017, ora 10.00, proba scrisă, şi 
10 mai 2017, ora 10.00, inter-
viul, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de execuţie 
vacante la Compartimentul 
Financiar Contabilitate, Salari-
zare, Administrativ şi Achiziţii 
Publice: -1 funcţie de Consilier, 
gradul profesional superior, în 
următoarele condiţii: studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
ştiinţe economice;  vechime 
minimă 9 ani în specialitatea 
studiilor; -1 funcţie de Referent, 
gradul profesional superior, în 
următoarele condiţii: studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; cunoştinţe de 
operare pe calculator pentru 
elaborare documente, constitu-
irea şi gestionarea unor baze de 
date cu grad mediu de complexi-
tate; vechime minimă 9 ani. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din str.Sf.Ştefan,   nr.3, 
sector 2, Bucureşti. Dosarul 
trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art.49 din HG 
611/2008 şi vor fi depuse în 
maxim 20 zile de la data publi-
cării anunţului. Formularul de 
înscriere, bibliografia de concurs, 
precum şi alte relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul direc-
ţ i e i ,  t e l . 0 2 1 . 3 2 3 . 2 6 . 1 1 ; 
0723.131.739. 

l Municipiul Sighetu Marma-
ţiei, cu sediul în Sighetu Marma-
ţiei, str.Bogdan Vodă, nr.14, 

județul Maramureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
temporar vacant din cadrul 
Biroului Relaţii cu publicul, cu 
respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: 1 (unu) 
post de execuție -inspector II. 
Data desfăşurării concursului: 
-proba scrisă în data de 
24.04.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 26.04.2017, 
ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: -Generale: prevăzute în 
HG nr.286/2011 (actualizată); 
-Specifice: -studii superioare de 
lungă durată cu diplomă de 
licenţă, în domeniile: adminis-
trație publică, juridic, economic 
şi domenii asimilate; -vechime în 
specialitatea studiilor- minimum 
3 ani. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, 
cam.6, în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la 
nr.de telefon: 0262.311.001, 
int.138. 

l Primăria Oraşului Drăgă-
neşti-Olt, având sediul în oraşul 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, jud.Olt, cu respectarea 
prevederilor legale prevăzute de 
HG 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: -consilier, 
clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul Compartimentului 
Asistenţă socială: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -vechime în speciali-
ta tea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -consilier, clasa 
I, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului 
Protecţia mediului: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -consilier, clasa 
I, grad profesional principal în 
cadrul Compartimentului 

Resurse umane: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -vechime în speciali-
ta tea  s tudi i lor  necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; -referent, clasa 
III, grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului Asis-
tenţă socială: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni. Probe: 
-proba scrisă: 9 mai 2017, ora 
10.00; -interviul: 15 mai 2017, 
ora 10.00. 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 Primă-
riei Oraşului Drăgăneşti-Olt. 
Probele se vor susţine la sediul 
instituţiei din str.N.Titulescu, 
nr.150, oraş Drăgăneşti-Olt, 
judeţul Olt. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Pentru concursul de 
recrutare (funcţii publice de 
execuţie), dosarul va cuprinde 
documentele prevăzute de art.49 
din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici. Copiile de pe actele 
depuse la dosar se prezintă înso-
ţite de documentele originale, 
care se certifică pentru confor-
mitatea cu originalul de către 
secretariatul  comisiei  de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Bibliografia, actele necesare 
pentru dosarele de înscriere la 
concurs, precum şi alte infor-
maţii sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe pagina de internet: 
http://www.draganesti-olt.ro. 
Relaţii suplimentare la telefonul: 
0249.465.815.

l Primăria Oraşului Drăgă-
neşti-Olt, având sediul în oraşul 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, jud.Olt, cu respectarea 
prevederilor legale prevăzute de 
HG 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante, 

după cum urmează: -consilier, 
clasa I, grad profesional debu-
tant în cadrul Compartimen-
tului Informatizare: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în informati-
zare; -consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Informati-
zare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în informatizare; -vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -consilier, clasa 
I, grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului Achi-
ziţii publice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice sau 
economice; -consilier, clasa I, 
grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului Achi-
ziţii publice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice sau 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 
1 an. Probe: -proba scrisă: 17 
mai 2017, ora 10.00; -interviul: 
23 mai 2017, ora 10.00. 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 
Primăriei Oraşului Drăgă-
neşti-Olt. Probele se vor susţine 
la sediul instituţiei din str. N.
Titulescu, nr.150, oraş Drăgă-
neşti-Olt, judeţul Olt. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Pentru concursul 
de recrutare (funcţii publice de 

execuţie), dosarul va cuprinde 
documentele prevazute de art.49 
din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici. Copiile de pe actele 
depuse la dosar se prezintă înso-
ţite de documentele originale, 
care se certifică pentru confor-
mitatea cu originalul de către 
secretariatul  comisiei  de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Bibliografia, actele necesare 
pentru dosarele de înscriere la 
concurs, precum şi alte infor-
maţii sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe pagina de internet: 
http://www.draganesti-olt.ro. 
Relaţii suplimentare la telefonul: 
0249.465.815.

l Primăria Oraşului Drăgă-
neşti-Olt, având sediul în oraşul 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, jud.Olt, cu respectarea 
prevederilor legale prevăzute de 
HG 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: -consilier, 
clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul Compartimentului 
Salarizare: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice sau 
ştiinţe administrative; -vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -referent, clasa 
III, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului 
Contabilitate: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni; -referent, 
clasa III, grad profesional supe-
rior în cadrul Compartimentului 
Contabilitate: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: minim 9 ani; -consilier, 
clasa I, grad profesional asistent 
în cadrul Compartimentului 
Buget, finanţe: -studii universi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. 

Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație. Conform 

prevederilor O.G. 14/2007 republicată, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Ialomița organizează pe data de 19.04.2017, la 

sediul din municipiul Slobozia, bd. M. Basarab, nr. 14, etaj 6, 

camera 609, licitație publică pentru vânzarea autoutilitarei marca 

Fiat Ducato, tip 1,9 D, Euro 2, an fabricație 1999, prețul de pornire 

al licitației fiind de 4.325 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. 

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 RO50TREZ521500530X014952, CUI 

2844936, deschis la Trezoreria Ploiesti și vor depune documentele 

de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din Hotărârea 

sus menționată, până la data de 18.04.2017, ora 16.00 la 

Registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialo-

mița. Informații suplimentare se pot obține la sediul 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița - Com-

partimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 609; telefon 

0243.237.140 - interior 160.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. 

Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație. Conform 

prevederilor O.G. 14/2007 republicată, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Ialomița organizează pe data de 19.04.2017, 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 situat în localitatea Slobozia, județul Ialomița (complex 

Bora), constând în teren intravilan, în suprafață de 152.669 mp, 

teren extravilan în suprafață de 58209 mp și construcțiile  

edificate pe acestea, prețul de pornire al licitației fiind de 

10.583.581,26 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 Trezo-

reria Ploiești și vor depune documentele de participare la licitație, 

prevăzute la art. 24, alin. 1 din Hotărârea sus menționată, până la 

data de 18.04.2017, ora 16.00, la Registratura Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Ialomița. Informații suplimentare se 

pot obține la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, 

cam. 609; telefon 0243.237.140 - interior 160.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC GMD Calor Plus Instal SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară furgon 

marca Dacia, serie șasiu UU1FSD1K539162713, an fabricație 

2008, AG-76-GMD, 3.235 lei. Prețurile menționate reprezintă 

50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, 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. Plata taxei se va efectua în 

contul IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș, cod de identificare fiscală 

4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de iden-

tificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de 11.04.2017, 

ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, cam. 5. 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 sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211.511 - 3252.
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tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-consilier, clasa I, grad profesi-
onal  debutant  în  cadrul 
Compartimentului Buget, 
finanţe: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice. 
Probe: -proba scrisă: 25 mai 
2017, ora 10.00; -interviul: 31 
mai 2017, ora 10.00. 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 
Primăriei Oraşului Drăgă-
neşti-Olt. Probele se vor susţine 
la sediul instituţiei din str.N.Ti-
tulescu, nr. 150, oraş Drăgă-
n e ş t i - O l t ,  j u d e ţ u l  O l t . 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru 
concursul de recrutare (funcţii 
publice de execuţie), dosarul va 
cuprinde documentele preva-
zute de art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici. 
Copiile de pe actele depuse la 
dosar se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretari-
atul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate. Bibliografia, 
actele necesare pentru dosarele 
de înscriere la concurs, precum 
şi alte informaţii sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de 
internet: http://www.dragane-
sti-olt.ro. Relaţii suplimentare 
la telefonul: 0249.465.815. 

l Primăria Oraşului Drăgă-
neşti-Olt, având sediul în oraşul 
Drăgăneşti-Olt, str.N.Titulescu, 
nr.150, jud.Olt, cu respectarea 
prevederilor legale prevăzute de 
HG 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie vacante, 
după cum urmează: -consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Comparti-
mentului Juridic, contencios 
administrativ: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în ştiinţe juridice; -consi-
lier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Juridic, 
contencios administrativ: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ştiinţe juri-
dice, -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul 
Compartimentului Executări 
silite: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice; -vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -referent, clasa 
III, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului 
Relaţii publice: -studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: minim 6 luni. Probe: 
-proba scrisă: 6 iunie 2017, ora 
10.00; -interviul: 12 iunie 2017, 
ora 10.00. 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 Primă-

riei Oraşului Drăgăneşti-Olt. 
Probele se vor susţine la sediul 
instituţiei din str.N.Titulescu, 
nr.150, oraş Drăgăneşti-Olt, 
judeţul Olt. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Pentru concursul de 
recrutare (funcţii publice de 
execuţie), dosarul va cuprinde 
documentele prevăzute de 
art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008, pentru apro-
barea  n orme lor  p r iv in d 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici. 
Copiile de pe actele depuse la 
dosar se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se 
certifică pentru conformitatea 
cu originalul de către secretari-
atul comisiei de concurs, sau în 
copii legalizate. Bibliografia, 
actele necesare pentru dosarele 
de înscriere la concurs, precum 
şi alte informaţii sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina de 
internet: http://www.dragane-
sti-olt.ro. Relaţii suplimentare 
la telefonul: 0249.465.815.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament renovat, 4 
camere, in Bucuresti, central, 
zona Intercontinental, pret 
negociabil. Telefon 0244513935.

CITAȚII  
l Este citat numitul Roşu 
Tu d o r  p e n t r u  d a t a  d e 
03.05.2017, la Judecătoria 
Segarcea,  în  dosarul  nr. 
2195/304/2016.

l Se citează pârâtul Loghin 
Constantin pentru 04.05.2017 la 
Judecătoria Iaşi, dos. nr. 
29790/245/2016, C02M, sala 6, 
ora 8.30, obiect dosar exercitare 
autoritate, reclamant Vataman 
Alina.

l Numitul Merişescu Ninel –
Ionuţ, domiciliat în mun. 
Tulcea, Aleea Socului nr. 3, bl. 3, 
sc. B, et. 3, ap. 12, judeţul 
Tulcea, este citat la Judecătoria 
Tu lcea ,  p en t ru  d a ta  de 
25.05.2017 orele 8:30 în dosar 
7221/327/2016 având ca obiect 
divorţ.

l Se citează Plopeanu Ioana 
Liliana şi Plopeanu Gheorghe, 
cu domiciliul necunoscut, la 
Judecătoria Topoloveni, jud. 
A r g e ş ,  î n  D o s a r u l  n r. 
2016/828/2012*, în data de 
20.04.2017, ora 9,00.

l Se citează pârâtul Năstase 
Ionuț cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat com. Tomeşti, 
jud. Iaşi, la Judecătoria Iaşi 
pentru data de 26 aprilie 2017, 
complet de judecată nr. 12m, ora 
8.30 în Iaşi, str. Anastasie Panu 
nr.25, jud. Iaşi, în dosarul  nr. 
28994/245/2016, obiect divorț cu 
minori, reclamanta Năstase 
Larisa Petronela.

l Numita Vasile Florentina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
oraşul Mihăileşti, sat Popeşti, str. 
Paltinului nr. 21, judeţul 
Giurgiu, este citată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Bolintin 
Vale, pe data de 09 mai 2017, 
ora 09.00, camera sala 2, 
complet CJ 2, în dosarul nr. 
3789/192/2016, având ca obiect 
cerere de valoare redusă, recla-
mant fiind I.I. Lazăr Petrişor.

l Pârâtul Condurache Claudiu, 
cu ultimul domiciliu legal în 
comuna Scanteia, sat Trufeştii 
de Sus nr.41, jud. Iaşi şi cu reşe-
dinţa în Italia, Firenze, San 
Zanobi nr.49, cod 50129 este 
citat la Judecătoria Iaşi- secţia 
civilă, din Iaşi, strada Anastasie 
Panu nr.25, completul 36M, în 

dosarul nr.18854/245/2016, 
reclamanta Mardare Mariana 
Marcela (obiect “stabilirea 
domiciliu minor, exercitarea 
autorităţii părinteşti asupra 
minorului Condurache Razvan 
Gabriel n.14 mai 2015, în mod 
exclusiv de către reclamantă, 
obligarea la plata pensiei de 
întreţinere pt. minor) pentru 
termenul din 12.06.2017, ora 
8,30.

l Se citează Jimenez Miranda 
Niurvis, cetăţean cubanez cu 
domiciliul în Spania, pentru 
26.05.2017, ora 11,00, la Judecă-
toria Piteşti, în Dosarul nr. 
4065/280/2016, în proces cu Tiţa 
Laurenţiu Stelian, având ca 
obiect exercitarea autorităţii 
părinteşti, stabilire domiciliu, 
pensie de întreţinere.

l Numitul Podaru Gicu, cu 
ultimul domiciliu în localitatea 
Oancea, Strada Şcolilor nr. 10, 
Judeţul Brăila, este citat la 
Judecătoria Brăila pentru data 
de 27 Aprilie 2017, ora 9.00, Sala 
2 Judecătorie, Complet c 7 civil, 
în calitate de pârât în dosarul 
civil nr. 1558/196/2017, în 
contradictoriu cu reclamanta SC 
Compania de Utilităţi Publice 
Dunărea SA Brăila. 

l Pătrăşcan Nela, reclamantă 
in Dosar nr 399/2016 al Judecă-
toriei Năsăud, cheamă in jude-
cată pârâţii Pătrăşcan Angeli 
na, Pătrăşcan Petru, pentru data 
de 27 iunie 2017. 

l Zinveliu Grigore, reclamant 
in Dosar nr 1574/2016 al Jude-
cătoriei Năsăud, cheamă in 
judecată pârâţii Zinveliu Ioan, 
Poptene Ganea, Fătu Niculai, 
Fătu Raveca, pentru data de 20 
iunie 2017.

DIVERSE  
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheierii din data de 
27.03.2017 pronunţată de Tribu-
nalul Prahova în dosarul 
2073/105/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei Amsely Impex SRL 
Boldesti-Scaieni, sos. Ploies-
ti-Valeni, nr. 84, jud. Prahova, 
cod de identificare fiscală 
24504706, număr de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J29/2617/2008. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 
10.05.2017. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 19.05.2017. 
Termenul pentru definitivarea 
tabelului  creanţelor  este 
12.06.2017. Prima adunare a 
c r e d i t o r i l o r  l a  d a t a  d e 
23.05.2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Marţi, 04.04.2017, la Bucu-
reşti, s-a desfăşurat Conferinţa 
Naţională a UNIUNII NAŢIO-
NALE PENTRU PROGRESUL 
ROMÂNIEI, în cadrul căreia a 
fost aleasă Conducerea parti-
dului (UNPR): 1. Preşedinte –
Răducanu Ion; 2. Secretar 
general –Nuţu Fonta; 3. Secretar 
general adj. –Popescu Iulian; 4. 
Vicepreşedinte preşedinte al C.N 
–Emacu Gheorghe; 5. Vicepreşe-
dinte –Cherecheş Cătălin; 6. 
Vicepreşedinte -Popa Daniela; 7. 
Vi c e p r e s e d i n t e  – A d a m 
Luminiţa; 8. Vicepreşedinte –
Vizitiu Sergiu; 9. Vicepreşedinte 
–Murgu Neagu; 10. Vicepreşe-
dinte –Anghelache Raluca; 11. 
Vicepreşedinte –Bica Gheorghe; 

ANUNȚURI

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 privind vânzarea bunurilor mobile. În temeiul prevederilor 

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 20, luna aprilie, anul 2017, ora 10.00, în 

localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Transport Inter SRL, licitația I - a: Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară, 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. Semiremorcă Schmitz 

S01, serie șasiu WSMS6980000750550, număr înmatriculare GR 04 JRE, număr omologare 

D1SC130011J8700, număr de axe - 3, masă maxim autorizată - 39000, Nu este cazul, 7882 lei, 19%. 

Total: 7882 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din 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 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 

in 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, respectiv: .... Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: taxa de participare la licitație se virează în contul 

RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 

cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se vor depune conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare 

utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale; procedura de licitație se va efectua conform Ordin 

1129/2009. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0246.216.705, tasta 2 - 1, cu doamna Valeria Stoica.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 

1100. Nr. 8364/ 03.04.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna Aprilie, ziua 

20. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna Aprilie, ora 12.00, 

anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație - ședința a - III - a, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Benefit Servicii S.R.L. CUI - 16650662: 

Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: 

Autoturism Dacia Logan, nr. înmatriculare DB - 56 - BNF, An fabricație 2008, culoare albastru, Bunul 

mobil nu este grevat de sarcini, 5.752 lei, 19%; Suflantă cu aer cald, Bunul mobil nu este grevat de 

sarcini, 898 lei, 19%; Video proiector TW 5900, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 2.422 lei, 19%; 

Aer condiţionat 24000 BTU/H, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 5.917 lei, 19%; Invertor sudură, 

Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 4.258 lei, 19%; Server IBM, Bunul mobil nu este grevat de 

sarcini, 2.201 lei, 19%; Staţie de lucru Apple - IMAC 21,5'', Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 

1.459 lei, 19%; Laptop Lenovo T430 - 3 buc, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1.325 lei, 19%; 

Afişaj LCD, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 215 lei, 19%; Aspirator profesional IT ASP-IT-K, 

Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 2.232 lei, 19%; Imprimantă multifuncţională Xerox, Bunul 

mobil nu este grevat de sarcini, 2.321 lei, 19%; Tatung Wepad, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 

722 lei, 19%; Laptop Sony Vaio AW21S-Intel, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 454 lei, 19%; 

Laptop Sony Vaio, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 481 lei, 19%; Letcon gaz, Bunul mobil nu este 

grevat de sarcini, 264 lei, 19%; Multimetru digital - 3 buc, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 616 

lei, 19%. 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 a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; 

e) pentru persoanele străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele 

fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de 

identitate/ pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoana 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, respectiv ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru 

informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, 

sau la numărul de telefon 0245/760698. Data afișării: 06.04.2017.
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12. Vicepreşedinte –Bojin Titu; 
13. Vicepreşedinte –Cheudan 
Ioan; 14. Vicepreşedinte –Badea 
Ionuţ Irinel; 15. Vicepreşedinte 
–Şerban Ioan; 16. Vicepreşedinte 
–Nistor Mărioara; 17. Vicepreşe-
dinte –Cătănici Avram; 18. 
Vicepreşedinte –Lipoveanu 
George; 19. Vicepreşedinte –
Mateiana Florin C-tin. ACEST 
A N U N T  A  F O S T  D AT 
CONFORM LEGII PARTI-
DELOR POLITICE 14/2003

l SC Hunt Oil Company Of 
Romania SRL, titular al proiec-
tului ”Forajul si echiparea 
sondei de explorare Traian Nord 
1”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Buzău, nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi 
nu se supune evaluării adecvate, 
pentru proiectul sus mentionat, 
propus a fi realizat în extravilan 
comuna Padina, județul Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM 
Buzău din Buzău, str. Democra-
ţiei, nr. 11, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 8-16, precum şi 
la următoarea adresă de internet 
www.apmbuzau.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 
de zile de la data publicării 
prezentului anunţului, până la 
data de 11.04.2017. În cazul în 
care nu sunt observaţii justificate 
din partea publicului, APM 
Buzău va emite Decizia etapei 
de încadrare.

l SC Hunt Oil Company Of 
Romania SRL, titular al proiec-
tului ” Forajul si echiparea 
sondei de explorare Ulmu 1”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Buzău, nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului şi nu se supune 
evaluării adecvate, pentru 
proiectul sus mentionat, propus 
a fi realizat în extravilan 
comuna Ruşeţu, județul Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM 
Buzău din Buzău, str. Democra-
ţiei, nr. 11, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 8-16, precum şi 
la următoarea adresă de internet 
www.apmbuzau.ro. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 
de zile de la data publicării 
prezentului anunţului, până la 
data de 11.04.2017. În cazul în 
care nu sunt observaţii justificate 
din partea publicului, APM 
Buzău va emite Decizia etapei 
de încadrare.

l S.C. Terapeutica S.A., având 
sediul în oraşul Chişineu-Criş, 
str.Teilor nr.4, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului 
“construire bază de recuperare, 
secţ ie  externă spital  Sf .
GheorghE  –  faza pud” 
amplasat în Moneasa, intravilan 
FN, jud.Arad şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţi-

nerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la 
sediul firmei SC L&C Total 
Proiect SRL, localitatea Arad, 
str.Muncii nr.34, zilnic între orele 
10.30 – 12.30. Comentariile şi 
sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Arad, splaiul 
Mureşului nr.FN, în termen de 
18 zile calendaristice de la data 
ultimului anunţ.

l Anunț prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritorială 
Comuna Bralostiţa, din județul 
Dolj anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 
1 ,  începând cu  data  de 
12.04.2017, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Comunei 
Bralostiţa, conform art. 14 alin. 
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l In dosarul nr. 14220/245/2016/
al, Judecatora Iasi a pronuntat 
Incheierea nr.737/17.03.2017 cu 
urmatorul dispozitiv: “Admite 
cererea formulata de petentul 
Dobrin Ionel cu domiciliul in 
Iasi str. Buridava, nr.21, bl.B4-7, 
sc.B, et.4, ap.4. Dispune indrep-
tarea erorii materiale strecurate 
in cuprinsul sentintei civile 
nr.897/2017 pronuntata in 
dosarul nr. 14220/245/2016 de 
catre Judecatoria Iasi in sensul 
ca se va mentiona numele dece-
datului ca fiind Dobrin Ioan si 
nu Dobrin Ion cum din eroare a 
fost consemnat. Indreptarea se 
va face pe ambele exemplare 
originale ale hotararii. Cu drept 
de apel in termen de 30 zile de la 
comunicare. Data in Camera de 
consiliu si pronuntata in sedinta 
publica azi, 14.03.2017.

l In dosarul nr. 14220/245/2016 
al  Judecatorie i  Ias i ,  s -a 
pronuntat sentinta civila 
nr.897/02.02.2017, avand urma-
torul dispozitiv: “Admite acti-
unea formulata de petentul 
Dobrin Ionel cu domiciliul in 
Iasi str.Buridava, nr.21, bl.B4-7, 
sc.B, et.4, ap.4, in contradictoriu 
cu intimatul Dobrin Ion cu 
ultimul domiciliu in Iasi, str.Ion 
Creanga nr.19, bl.sc.A, et.4, 
ap.18, jud.Iasi, si in consecinta: 
Declara decedat intimatul 
Dobrin Ion, nascut la data de 
09.10.1935, avand ultimul domi-
ciliu in Iasi, str.Ion Creanga 
nr.19, bl.sc.A, et.4, ap.18, la 
ultima ora a zilei de 28.06.1995. 
Ia act ca nu s-au solicitat cheltu-
ieli de judecata. Dispozitivul 
hotararii se va afisa prin grija 
instantei, timp de doua luni, la 
sediul Judecatoriei Iasi, al 
Primariei Municipiului Iasi, la 
ultimul domiciliu al intimatului 
si, dupa ramanerea definitiva, se 
va comunica Serviciului de stare 
civila Iasi pentru inregistrarea 
decesului, cu mentiunea ca hota-

rarea a ramas definitiva. Cu 
drept de apel in termen de 30 de 
zile de la comunicare, care se va 
depune la Judecatoria Iasi. 
Pronuntata in sedinta publica 
azi, 02.02.2017. 

l Primăria Bârca. Str. Mihai 
Viteazu, nr.257. Cod fiscal: 
5002100. Tel/fax: 0251.356.214, 
0251.356.214, email: barca@
cjdolj.ro. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Bârca, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.1 începând 
cu data de 11.04.2017, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
primăriei, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a  publ ic i tăţ i i  imobi l iare 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Primar, Urtilă Cristinel.

l Comuna Robăneşti. Nr. 
678/05.04.2017. Anunţ prealabil 
privind afişarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Robăneşti, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.2 înce-
pând cu data de 11.04.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Robăneşti, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Apele Vii. Str.Principală, 
nr.71A, Cod Fiscal 4553577. 
Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorială Comuna 
Apele Vii, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.2 înce-
pând cu data de 12.04.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Apele Vii, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Primar, Stanciu 
Augustin.

l Comuna Măceşu de Sus. Jud.
Dolj. CIF:5002037. Anunţ prea-
labil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Comuna Măceşu 
de Sus, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
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ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.2 începând cu data 
de 12.04.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Măceşu de Sus, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Primar, Bece Gheorghe.

l Comuna Castranova. Str.
Apele Vii. CF:4554319. Anunţ 
prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorială Comuna 
Castranova, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.2 înce-
pând cu data de 12.04.2017, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Castranova, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Primar, Măceşanu 
Dumitru.

l Comuna Ciupercenii Noi. Str.
Dunării, nr.2. CIF:5001880. 
Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorială Ciupercenii 
Noi, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.1 începând cu data 
de 12.04.2017, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei 
Ciupercenii Noi, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Primar, Mungiu Gheorghe.

l Anunţuri în baza legii nr. 
350/2005 privind regimul finan-
ţări lor  nerambursabi le  – 
Primaria Zimandu Nou, jud. 
Arad, anunţă finanţarea neram-
bursabilă a unor proiecte spor-
tive, pentru anul 2017. 1. 
Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă: 
Primaria Zimandu Nou, cod 
fiscal: 3519623, adresa: Zimandu 
Nou nr. 248, jud. Arad, număr 
de telefon: 02257/380140, 
0257/380141, fax: 0257/380135,  
e-mail, primariazimandunou@
yahoo.ro. 2. Obiectul: finanţarea 
nerambursabilă a unor proiecte 
sportive, conform Legii nr. 
350/2005, proiecte înaintate de 
către organizaţii sau asociaţii, 
fără scop patrimonial, pentru 
anul 2017. 3. Procedura aplicată: 
selecţie publică de proiecte - 
organizată în baza prevederilor 
Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambur-
sabile din fonduri publice 
alocate  pentru act ivi tăţ i 
nonprofit de interes general. 4. 
Suma alocată din bugetul local 
pentru anul 2017 este de 40.000 
lei. 5. Data-limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte: 
12.05.2017, ora 14.00. 6.Data în 
care se desfăşoară selecţia de 
proiecte, verificarea eligibilităţii, 
înregistrării, a îndeplinirii crite-
riilor referitoare la capacitatea 
tehnică şi financiară şi evaluarea 
propunerilor de proiecte este 
15.05.2017, ora 14,00, la sediul 
autorităţii contractante. 7. 
Durata finanţării: anul 2017. 8. 
Criteriile şi condiţiile de acces la 
fondurile publice sunt cele 
prevăzute în Legea nr. 350/2005 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general.

SOMAȚII  
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Chisineu Cris 
se afla dosarul nr. 63/210/2017 
cu termen de judecata la data de 
16.05.2017, avand ca obiect 
cererea petentilor sotii Bibart 
Ioan si Bibart Elena ambii cu 
dom. in Apateu nr. 488 jud. 
Arad, pentru constatarea doban-
dirii de catre acestia a dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, 
asupra imobilului constand in 
casa de locuit si teren situat in 
Apateu nr. 488 jud. Arad, CF 
302876 Apateu topo 615.616/c.
Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. COMPIL Pipera S.A. cu 
sediul în Bucureşti, şos. Pipera 
nr. 44, sector 2, înregistrată la 
Registrul Comerţului Bucureşti 
sub nr. J40/615/1991, C.U.I. RO 
94, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 10.05.2017 ora 12.00, la 
sediul societăţii, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea 
bilanţului contabil pe anul 
2016; 2. Aprobarea contului de 
profit şi pierdere pe anul 2016; 
3. Aprobarea raportului de 
gestiune pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2016; 4. Apro-
barea raportului comisiei de 
cenzori pe anul 2016; 5. Descăr-
carea de gestiune a administra-
tor i lor  pentru  act ivarea 
desfăşurată până la 31.12.2016; 
6. Aprobarea Raportului de 
evaluare pentru impozitare 
clădiri la 31.12.2016; 7. Apro-
barea programului de activitate 
pe anul 2017; 8. Aprobarea 
bugetului de venituri şi chetuieli 
pe anul 2017; 9. Aprobarea 
prelungirii mandatului unui 
cenzor; 10. Aprobarea numirii 
şi a remuneraţiei unui membru 
în comisia de cenzori; 11. 
Diverse. În cazul în care 
Adunarea nu este statutară, o 
nouă adunare va avea loc în 
data de 11.05.2017 ora 12.00 la 
sediul societăţii, cu aceeaşi 
ordine de zi.

l Convocator: Administratorul 
unic al S.C. ROM-QUARTZ 
S.A., convoacă Adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor, în 
ziua de 09.05.2017, ora10, la 
sediul din str. Erou Iancu 
Nicolae, 126A, et.5, Voluntari, 
Ilfov, pentru acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 07.04.2017. 
Ordinea de zi: 1. Rapoartele de 
gestiune ale administratorului 
unic şi comisiei de cenzori 
pentru anul 2016; 2. Aprobarea 
situaţiilor financiare pentru 2016 
şi descărcarea de gestiune a 
administratorului unic; 3. Apro-
barea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017; 4. 
Revocarea d-nei Ghic Gratiela 
din funcţia de administrator 
unic, începând cu 01.07.2017; 5. 
Alegerea administratorului unic 
şi prelungirea mandatelor 
cenzorilor; 6. Diverse. Dacă la 
prima convocare nu se întrunesc 
condiţiile statutare, adunarea se 
va ţine în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră în ziua de 10.05.2017. Mate-
rialele informative se pot 
consulta la adresa de mai sus. 
Reprezentarea acţionarilor se 
poate face şi prin procură 
specială autentificată. Adminis-
trator unic Ghic Gratiela.

l Consiliul de Administraţie al 
societăţii PRINCER S.A. cu 
sediul în Bucureşti B-dul Naţiu-
nile Unite nr.4, Bl. 107A, etaj 
5-Corp B5 şi etaj 6-Corp C6 
sector 5, înregistrată la O.R.C.B. 
sub nr.J40/9336/1991 CUI 
R O 1 5 6 5 2 9 1 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 18 mai 
2017, ora 12.00 la sediul din 
B-dul Naţiunile Unite nr.4, 
Bl.107A, etaj 6-Corp C6 sector 5 
Bucureşti, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă 
30.04.2017. În cazul neîndepli-
nirii cvorumului legal, Adunarea 
Generală Ordinară va fi repro-
gramată la a doua convocare 
pentru data de 19 mai 2017, în 
acelaşi loc, la aceeşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de 
zi este următoarea: 1. Analiza şi 
aprobarea Raportului Consi-
liului de Administraţie pe anul 
2016. 2. Analiza şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori 
pe anul 2016. 3. Analiza şi apro-
barea Bilanţului Contabil al 
societăţii la 31.12.2016; analiza 
şi aprobarea Contului de Profit 
şi Pierdere pe anul 2016. 4. 
Descărcarea de gestiune a admi-
nistratorilor pentru exerciţiul 
financiar al anului 2016. 5. 
Analiza şi aprobarea Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli şi a 
programului de activitate pe 
anul 2017. 6.Diverse. Accesul în 
sala de şedinţă se face pe baza 
actului de identitate şi a certifi-
catului de acţionar, sau pe baza 
procurii speciale de reprezen-
tare. Informaţii suplimentare se 
p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
021/3.14.62.07.             

l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
societăţii INTEROIL S.A.: 
Consiliul de Administraţie al 
societăţii INTEROIL S.A. 
(„Societatea”), o societate pe 



www.jurnalul.ro 15
acţiuni cu sediul în Oradea, 
strada Lotrului, nr.2-6, judeţul 
Bihor înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bihor sub nr. 
J05/147/1991, având cod unic de 
înregistrare 54523, în temeiul 
dispoziţiilor statutare şi prevede-
rilor articolului 117 din Legea 
Societăţilor Comerciale nr. 
31/1990, republicată şi modifi-
cată, prin prezenta, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii INTE-
ROIL S.A. pentru data de 
24.05.2017, ora 8,30 a.m., la 
sediul Societăţii, la adresa indi-
cată mai sus, cu următoarea 
Ordine de Zi: 1. Aprobarea 
raportului administratorilor 
pentru activitatea societăţii 
INTEROIL S.A. pe anul 2016. 2. 
Aprobarea raportului financiar 
al auditorului extern pe anul 
2016. 3. Aprobarea bilanţului 
contabil  şi a contului de profit şi 
pierderi al societăţii INTEROIL 
S.A. pe anul 2016. 4. Aprobarea 
reportării pierderii în valoare de 
2.388.220,78 lei, înregistrate de 
Societate în exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2016, şi 
acoperirea acesteia din rezulta-
tele exerciţiilor financiare ulteri-
oare. 5. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al societăţi 
INTEROIL S.A. pe anul 2017. 6. 
Aprobarea descărcării  de 
gestiune a administratorilor 
Societăţii, pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2016. 7. 
Diverse. 8. Emiterea de autori-
zări şi împuterniciri pentru 
parcurgerea procedurilor şi 
formalităţilor  legale necesare 
ducerii la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate, incluzând, dar 
fără a se limita la acestea, trans-
miterea puterilor de a semna, 
depune şi ridica documente în 
numele societăţii INTEROIL 
S.A. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 10.05.2017, stabilită 
ca data de referinţă. Registrul 
acţionarilor este ţinut la socie-
tate. Acţionarii pot fi reprezen-
taţi în cadrul şedinţei adunării 
generale a acţionarilor pe bază 
de procură specială  care va fi 
depusă în original la Societate 
cu 48 ore înainte de adunarea 
generală a acţionarilor. Infor-
maţii şi documente privind 
punctele  aflate pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor pot fi obţinute de 
catre acţionari de la secretariatul 
Societăţii începând cu data 
convocării adunării generale a 
acţionarilor. Pentru ipoteza neîn-
trunirii cerinţelor de cvorum în 
data de 24.05.2017, la ora şi 
locul stabilite, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor este 
reconvocată pentru data de 
25.05.2017, în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Shaleva 
Daswani Vesselina Miroliubova.

l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
societăţii MUNTENIA OIL 
S.A.: Consiliul de Administraţie 
al societăţii Muntenia Oil S.A. 
(„Societatea”), o societate pe 

acţiuni cu sediul în Bucureşti, 
Str. Barbu Văcărescu nr.201, etaj 
13, biroul nr.4, sector 2, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
na lu l  Bucureş t i  sub  nr. 
J40/13754/19.10.2016, având 
cod unic de înregistrare 403810, 
în temeiul dispoziţiilor statutare 
şi prevederilor articolului 117 
din Legea Societăţilor Comer-
ciale nr. 31/1990, republicată şi 
modificată, prin prezenta, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor socie-
tăţii Muntenia Oil S.A. pentru 
data de 25.05.2017, ora 11,00 
a.m., la sediul Societăţii, la 
adresa indicată mai sus, cu 
următoarea Ordine de Zi: 1) 
Aprobarea  raportului adminis-
tratorilor pentru activitatea 
societăţii Muntenia Oil S.A. pe 
anul 2016. 2) Aprobarea rapor-
tului financiar al auditorului 
extern pe anul 2016. 3) Apro-
barea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierderi al 
societăţii Muntenia Oil S.A. pe 
anul 2016. 4) Aprobarea, repar-
tizării profitului rezultat în 
exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2016, în valoare de 
182.260,39 lei, prin includerea în 
alte rezerve. 5) Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli al 
societăţii Muntenia Oil  S.A. pe 
anul 2017. 6) Aprobarea descăr-
cării de gestiune a administrato-
rilor Societăţii, pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2016. 7) 
Diverse. 8) Emiterea  de  autori-
zări şi împuterniciri pentru 
parcurgerea  procedurilor şi  
formalităţilor legale  necesare  
ducerii  la  îndeplinirea hotărâ-
rilor adoptate, incluzând, dar 
fără a se limita la aceasta,  trans-
miterea puterilor de a semna, de 
a depune şi ridica  documente în 
numele societăţii Muntenia Oil  
S.A. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 10.05.2017, stabilită 
ca data de referinţă. Registrul 
acţionarilor este ţinut de socie-
tatea Prima Limited S.R.L. 
Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
cadrul şedinţei adunării generale 
a acţionarilor pe bază de 
procură specială  care va fi 
depusă în original la Societate 
cu 48 ore înainte de adunarea 
generală a acţionarilor. Infor-
maţii şi documente  privind 
punctele aflate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor pot fi obţinute de 
către acţionari de la secretariatul 
Societăţii începând cu data 
convocării adunării generale a 
acţionarilor. Pentru ipoteza neîn-
trunirii cerinţelor de cvorum în 
data de 25.05.2017, la ora şi 
locul stabilite, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor este 
reconvocată pentru data de 
26.05.2017, în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Shaleva 
Daswani Vesselina Miroliubova.

l Convocare Nr.  01 din 
31.03.2017: Subsemnata Zheng 
Xuehong, în calitate de adminis-
trator şi asociat în cota de 35% 
din capitalul social al societăţii 

ARLETTA COM S.R.L, cu 
sediul în Judeţ Ilfov, oraş 
Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 
9B, parter, Biroul nr. 2, înregis-
trată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  I l f o v  c u  n r . 
J23/1608/25.09.2003, C.U.I.: RO 
14642213, În baza art. 14 alin. 3 
şi 4 din CAP. 5 din Actul Consti-
tutiv al societăţii ARLETTA 
COM S.R.L., convoc pentru 
data 07.04.2017, ora 9,00 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaţilor care se va ţine 
la sediul social al societăţii 
ARLETTA COM S.R.L. din 
Judeţ Ilfov, Oraş Otopeni, str. 
Petre Ispirescu nr. 9B, parter, 
Biroul nr. 2. În cazul în care 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaţilor legal convo-
cată pentru data de 07.04.2017, 
ora 9,00, nu poate adopta o 
hotărâre valabilă datorită neîn-
trunirii cvorumului, Adunarea 
Generală Extraordinară a Asoci-
aţilor este reconvocată pentru 
data 10.04.2017, ora 9,00 care se 
va ţine la sediul social al socie-
tăţii ARLETTA COM S.R.L. din 
Judeţ Ilfov, Oraş Otopeni, str. 
Petre Ispirescu nr.9B, parter, 
Biroul nr. 2, având următoarea: 
Ordine de Zi: 1. Aprobă prelun-
girea până la data 31.07.2017 a 
celor două facilităţi de credit 
contractate de la Credit Europe 
Bank (Romania) S.A. prin 
Sucursala Voluntari: -cash, tip 
credit limit= risc, în momentul 
de faţă în suma de EUR 
535.385,70; -non-cash, scrisoare 
de garanţie bancară în suma de 
EUR 135.117,54. 2. Aprobă 
menţinerea tuturor garanţiilor 
asupra unor active din patrimo-
niul societăţii ARLETTA COM 
S.R.L. şi alte bunuri, astfel:  a) 
ipoteca imobiliară asupra urmă-
toarelor imobile proprietatea 
societăţii ARLETTA COM 
S.R.L.:  -teren intravilan în 
suprafaţa de 7.487 mp situat în 
Bucureşti, sector 2, şos. Fundeni 
nr. 17-19, lot 1, având număr 
cadastral 234234, înregistrat în 
cartea funciară nr. 234234 a 
Municipiului Bucureşti, sector 2; 
-teren intravilan în suprafaţa de 
1,062 mp situat în Bucureşti, 
sector 2, şos. Fundeni nr. 17-19, 
lot 2, având număr cadastral 
234235, înregistrat în cartea 
funciară nr. 234235 a Munici-
piului Bucureşti, sector 2;  -teren 
intravilan în suprafaţa de 751,23 
mp situat în Bucureşti, sector 2, 
şos. Fundeni nr. 17-19, lot 2, 
având număr cadastral 230063, 
înregistrat în Cartea Funciară 
nr. 230063 a Municipiului Bucu-
reşti, sector 2; -teren intravilan 
în suprafaţa de 763,04 mp situat 
în Bucureşti, sector 2, şos. 
Fundeni nr. 17-19, lot 3, având 
număr cadastral 230064, înregis-
trat în Cartea Funciară nr. 
230064 a Municipiului Bucu-
reşti, sector 2; -teren intravilan 
în suprafaţa de 640,94 mp situat 
în Bucureşti, sector 2, şos. 
Fundeni nr. 17-19, lot 4, având 
număr cadastral 230065, înregis-
trat în Cartea Funciară nr. 
230065 a Municipiului Bucu-
reşti, sector 2; b) ipotecă mobi-
liară de prim rang asupra 
conturilor/subconturilor curente 
denominate în orice valută, 

inclusiv conturi de card, 
economii, în lei şi valută, 
prezente şi viitoare deschise de 
Societate, la Credit Europe 
Bank (Romania) S.A.; c) ipoteca 
mobiliară de prim rang în 
favoarea Băncii asupra depozi-
tului colateral în numerar blocat 
în conturile Societăţii deschise la 
Credit Europe Bank (Romania) 
S.A., a cărui valoare va fi în 
suma minimă de 80.000 EUR. 
pentru garantarea creditelor în 
valoare de 535.385,70 EUR şi 
135.117,54 EUR, acordate de 
către Credit Europe Bank 
(Romania) S.A. prin Sucursala 
Voluntari societăţii ARLETTA 
COM SRL. 3. Aprobă împuter-
nicirea Zheng Xuehong să poate 
semna documentele de finanţare 
(contractului de credit şi actelor 
adiţionale aferente/ Condiţii 
Speciale Revizuite, contractelor 
de ipotecă imobiliară, contrac-
telor de ipotecă mobiliară, a 
actelor adiţionale, a contractelor 
de fideiusiune (dacă este cazul)/ 
BO emise de societate în garan-
tarea creditului, a tuturor cere-
rilor, documentelor ce ţin de 
ducerea la  îndepl inire  a 
prezentei hotărâri aferente 
acestei prelungiri. 4. Aprobă 
împuternicirea ca Zheng 
Xuehong să: -semneze în forma 
notarială actele adiţionale de 
prelungire al: 1. Antecontrac-
tului de vânzare- cumpărare bun 
imobil nr. 833/28.04.2015 auten-
tificat de către Societatea Profe-
sională Notarială Monica Pop şi 
Asociaţii; 2. Antecontractului de 
vânzare -  cumpărare  nr. 
836/28.04.2015, autentificat de 
către Societatea Profesională 
Notarială Monica Pop şi Asoci-
aţii; 3. Antecontractului pentru 
constituirea unei servituţi de 
trecere nr. 837/28.04.2015 auten-
tificat de către Societatea Profe-
sională Notarială Monica Pop şi 
Asociaţii; -să efectueze toate 
formalităţile pentru obţinerea 
autorizaţiei de construcţie 
pentru terenul situat în Bucu-
reşti, Şos. Fundeni nr.17-19, 
sector 2, având număr cadastral 
234234 înscris în cartea funciară 
nr. 234234; -să încheie şi să 
semneze la notariat cele două 
contracte de vânzare- cumpă-
rare şi contractul de constituire 
servitute de trecere ce sunt 
obiect al antecontractelor mai 
sus menţionate. 

l Completare la Convocarea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 
27.04.2017 în temeiul prevede-
rilor art. 117 indice 1 din Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii 
ENGIE Romania S.A. (anterior 
GDF SUEZ Energy Romania), 
societate cu sediul social în 
Bucureşti, b-dul Mărăşeşti, nr. 
4-6, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic 
de Înregistrare 13093222 („Soci-
etatea”), la solicitarea acţiona-
rului Statul Român, prin 
Ministerul Energiei, comple-
tează ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţiona-
rilor convocată în data de 

27.04.2015, ora 15.00, şi publi-
cată în M.Of. 986/24.03.2017 cu 
un nou punct, ce va avea 
numărul 5 pe ordinea de zi, 
restul punctelor urmând a se 
renumerota: 5. Aprobarea modi-
ficării componenței Consiliului 
de administrație al Societății, la 
solicitarea acţionarului Statul 
Român, prin Ministerul Ener-
giei. Informațiile cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu 
şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator sunt 
puse la dispoziţia acţionarilor. 
Ca urmare a acestor completări, 
Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
convocată în data de 27.04.2017, 
ora 15.00 este următoarea: 1. 
Aprobarea Situatiilor financiare 
individuale aferente anului 
2016, ale ENGIE Romania şi 
descărcarea de gestiune a admi-
nistratorilor pe baza următoa-
relor documente: •Raportul 
Administratorilor; •Raportul 
Auditorului Financiar. 2. Apro-
barea Situaţiilor financiare 
consolidate aferente anului 
2016, ale ENGIE Romania pe 
baza următoarelor documente: 
•Raportul Administratorilor; 
•Raportul Auditorului Finan-
ciar. 3. Aprobarea distribuției de 
dividende pentru anul financiar 
2016 într-o cotă de 30 % din 
profitul net distribuibil realizat 
de societate în anul 2016. 4. 
Aprobarea Bugetului ENGIE 
Romania pentru anul 2017. 5. 
Aprobarea modificării compo-
nenței Consiliului de adminis-
trație al Societății, la solicitarea 
acţionarului Statul Român, prin 
Ministerul Energiei. Informațiile 
cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu şi calificarea profe-
sională a persoanelor propuse 
pentru funcția de administrator 
sunt puse la dispoziţia acţiona-
rilor. 6. Aprobarea prelungirii 
mandatului membrilor Consi-
liului de administraţie al Socie-
tăţii, pentru o noua perioadă de 
4 ani, respectiv până la data de 
31.05.2021. 7. Aprobarea actelor 
adiţionale sau a contractelor 
intragrup aferente anului 2017, 
respectiv: 7.1 Actul adiţional nr. 
9 la Contractul de prestări 
servicii suport încheiat între 
ENGIE Romania S.A.  ş i 
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 7.2 
Actul  adi ţ ional  nr.  8  la 
Contractul de prestări servicii 
suport, încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi ENGIE Servicii 
S.R.L. 7.3 Actul adiţional nr. 5 la 
Contractul de prestări servicii 
suport, încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Braila Winds 
S.R.L. 7.4 Actul adiţional nr. 4 la 
Contractul de prestări servicii 
suport încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Alizeu Eolian 
S.A. 7.5 Actul adiţional nr. 7 la 
Contractul de prestări servicii 
suport încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Depomures 
S.A. 7.6 Actul adiţional nr. 6 la 
Contractul de prestări servicii 
suport, încheiat între ENGIE 
Romania S.A.  ş i  ENGIE 
Dezvoltare & Consultanta 
S.R.L. 7.7 Actul adiţional nr. 7 la 
Contractul de prestări servicii 
calitate mediu, încheiat între 
ENGIE Romania S.A.  ş i 

Distrigaz Sud Retele S.R.L. 7.8. 
Actul adiţional nr.  10 la 
Contractul de închiriere a acti-
velor aferente activităţii de 
distribuţie a gazelor naturale 
încheiat între ENGIE Romania 
S.A. şi Distrigaz Sud Reţele 
S.R.L. 7.9. Actul adiţional la 
contractul de vânzare cumpă-
rare gaze naturale pentru 
consum tehnologic încheiat între 
ENGIE Romania S.A.  ş i 
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 7.10 
Actul  adi ţ ional  nr.  6  la 
Contractul de prestării servicii 
tehnice încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi ENGIE Servicii 
SRL. 7.11 Contractul de vânzare 
cumpărare autovehicule şi echi-
pamente între ENGIE Romania 
S.A. şi ENGIE Servicii S.R.L. 
7.12 Contractul de vânzare 
cumpărare certificate verzi între 
ENGIE Romania S.A. şi Braila 
Winds S.R.L. 7.13 Contractul de 
vânzare cumpărare certificate 
verzi încheiat între ENGIE 
Romania S.A. şi Alizeu Eolian 
S.R.L. 7.14 Contractul de deta-
şare personal încheiat între 
ENGIE Romania S.A.  ş i 
ENGIE Energie Services. 8. 
Aprobarea mandatării reprezen-
tantului ENGIE Romania S.A. 
în Adunarea Generală a societă-
ţilor Distrigaz Sud Retele S.R.L., 
ENGIE Servicii S.R.L., Braila 
Winds S.R.L., Alizeu Eolian 
S.A., pentru a aproba actele 
adiţionale/ contractele intracom-
panii în care aceste societăţi sunt 
parte contractuală. 9. Aprobarea 
mandatării Preşedintelui Consi-
liului de Administraţie (i) să 
semneze hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor şi să îndeplinescă 
formalităţile necesare pentru 
înregistrarea acestora, (ii) să 
semneze actele adiţionale şi 
contractele menţionate la 
punctul 7, (iii) să delege toate 
sau o parte din competenţele 
acordate mai sus altei/ altor 
persoane pentru a îndeplini 
acest mandat. Restul prevede-
rilor din covocarea  A.G.O.A. 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
986/24.03.2017 rămân neschim-
bate.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Şintereag 
cu sediul in loc. Şintereag, nr. 40, 
jud. Bistrița-Năsăud,  tl. 0263-
351026, organizeaza licitatie 
publica in vederea vanzarii 
imobilului –construcții (garaj) 
situat în sat Şintereag – Gară 
înscris în CF nr.26158-C2. Pretul 
de pornire a licitatiei este de 
23.900 lei. Licitația va avea loc 
în data de 27.04.2017, ora 10,00. 
In caz de neadjudecare, licitatia 
se va repeta in zilele de 
05 .05 .2017  ora  12 ,00  s i 
10.05.2017 ora 12,00. Informatii 
suplimentare se pot obtine la 
tl.0263-351026, persoana de 
contact Rus Zamfira.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde 
imobil situat in Campina, Str. 
Eruptiei, nr. 5, bl. E4, sc. B, et. 4, 
apartament nr. 14, compus din 3 
camere in suprafata de 72,37 
mp, precum si partile de uz 
comun: instalatii, apa, gaze, 
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canalizare, energie electrica, 
termica, uscatorie, casa scarii, 
subsol. Anul constructiei este 
1996. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 40.000 euro. Licita-
tiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in 
data de 10.04.2017    ora 11:30, 
iar in cazul in care bunul nu va fi 
valorificat, aceasta este repro-
gramata pentru data  de 
2 4 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 8 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 5 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 6 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 0 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
1 7 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 4 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
3 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
28.08.2017, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Prunus Forest SRL prin 
administrator judiciar Via Insolv 
SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 11.04.2017, ora 
14.00 prin licitaţie publică bun 
imobil (teren intravilan) in 
suprafata de 792,09 mp situat in 
Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. 
Constanta - pret de evaluare 
52.941 lei fara TVA, bun imobil 
(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21, jud. Prahova 
- spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp - pret de evaluare 
de 529.350 lei fara TVA, bun 
imobil (garsoniera) Plopeni, str. 
Democratiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, 
et. 1, ap. 3, jud. Prahova - pret 
de evaluare 101.667 lei fara TVA 
. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la administratorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 20.04.2017, 
respectiv 27.04.2017 la aceeasi 
ora la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Petroluc Serv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50%. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 11.04.2017, ora 
14/30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 

licitatiile vor fi reluate la 
20.04.2017 respectiv 27.04.2017 
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l FC Petrolul SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică mijloace de trasport 
pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%: autouti-
litara Peugeot Expert an 2008 
(15.913,5 lei), Subaru Forester 
an 2008 (25.482,5 lei), Peugeot 
206 an 2005 (4.988,0 lei), Opel 
Astra an 2007 (11.205 lei). Valo-
rile de evaluare nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 11.04.2017, 
ora 15/30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
20.04.2017 si 27.04.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.

l Floreal Construct SRL SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare 
incepand cu data de 11.04.2017, 
ora 13.00 prin licitaţie publică 
proprietate imobiliara (teren-
3779mp si C1 si C2) situate in 
com Gura Vitioarei, sat Bughea 
de Jos, tarla 3, parcela F144, 
jud. Prahova la pretul de 
e v a l u a r e  r e d u s  c u  5 0 % 
(55.199,00 lei fara TVA) . 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 20.04.2017, respectiv 
27.04.2017 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800.

l Consiliul local al comunei 
Victoria anunţă soaterea al lici-
taţie publică în vederea închiri-
erii unui spaţiu de 56mp în 
incinta dispensarului uman 
Mihai Bravu, aflat în domeniul 
public al comunei Victoria situat 
pe strada Prunului nr.343. Desti-
naţia spaţiului propus pentru 
licitaţie publică este Farmacie. 
Durata închirierii este de 4 
(patru ani) cu posibilitatea 
prelungirii la cererea chiriaşului. 
Imobilul Dispensar Uman Mihai 
Bravu figurează înscris în inven-
tarul domeniului public al 
comunei Victoria la poziţia 
nr.22, având cartea funciară 
nr.73057. Licitaţia va avea loc în 
data de 02.05.2017 la ora 10.30 
la sediul Primăriei Victoria.  
Termenul limită pentru depu-
nerea ofertelor este data 
28.04.2017, orele 16.00. Infor-
m a ţ i i  l a  t e l e f o n /  f a x : 
0239699729.

l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru: -concesionare 
teren în suprafaţă de 5538mp, 
T78, în data de 6.04.2017- orele 
11.00, pentru exploataţie agri-

colă. Preţul minim de pornire al 
licitaţiei publice deschise este de 
400 lei/an. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 6.04.2017, 
orele 9.00; -concesionare spaţiu 
în suprafaţă de 17,94mp situat 
în imobil Şcoala Valea Adâncă, 
în data de 26.04.2017, orele 
11.00, pentru desfăşurare 
diverse activităţi/ prestări 
servicii. Preţul minim de pornire 
al licitaţiei publice deschise este 
de 700 lei/an. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 26.04.2017, 
orele 9.00. Caietul de sarcini 
poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul. 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi, județul Botoşani, cu 
sediul în Dorohoi, str. Grigore 
Ghica nr. 34, județul Botoşani, 
identificată prin CUI 4112945, 
concesionează prin licitație 
publică cu strigare imobilul 
compus din Clădire Creşă 
P+E+Pod, avand suprafața 
construită  la sol de 364,00 mp şi 
838,00 mp suprafața construită 
desfăşurată precum şi  terenul 
aferent în suprafață totală de 
1188,00 mp, CF nr. 55487, situat 
în Dorohoi, str. Aleea Berzei nr. 
1B, în vederea realizării unui 
centru medical. Licitația va avea 
loc în data de 03.05.2017, ora 
10:00, la sediul Primariei Muni-
cipiului Dorohoi str. Grigore 
Ghica nr. 34, județul Botoşani. 
Caietul de sarcini se poate obține 
de la Compartimentul Evidența 
Domeniului Public şi Privat, 
contra sumei 200,00 lei, iar 
garanția de participare la lici-
tație este în cuantum de 500,00 
lei. Data limită pentru înscrierea 
la licitație şi pentru depunerea 
ofertelor este 27 aprilie 2017 la 
sediul Primăriei Municipiului 
Dorohoi.

l SC Tara Com Impex SRL, 
prin lichidator anunţă vânzarea 
publică a bunului imobil situat 
in Azuga, str. Prahovei, nr. 32, bl. 
21B, sc. A, et. 1, jud. Prahova, 
(zona semicentrala), respectiv 
un apartament compus din trei 
camere si dependinte la pretul 
de 127.140 lei. Dotari: gresie, 
parchet, tamplarie PVC. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 40% din pretul stabilit in 
raportul de evaluare si sunt 
stabilite urmatoarele zile de lici-
tatie: 18.04.2017, 20.04.2017, 
2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 7 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 2 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 8 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
0 8 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 3 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
22.06.2017 si 29.06.2017 orele 
13.00. Relaţii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Storsistem SRL societate 
af lata in faliment anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul debitoarei, respectiv: 
Atelier Mecanic Prelucrare 
Componente JO la pretul de 
67,5 lei, masina frezat Teu penu-
matica Taha Bayrak, la pretul 

de 1.550 lei, masina de lipit Taha 
Bayrak la pretul de 1.525 lei, 
masina de debavurat Bautech la 
pretul de 4.475 lei, Rolgang la 
pretul de 507,5 lei, scara Sveltina 
la pretul de 84,5 lei, masina de 
gaurit si drenat la pretul de 
1.922 lei. Licitatia are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din 28.07.2016 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data 
de: 19.04.2014, 25.04.2017, 
2 7 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
13.06.2017 si 20.06.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la 
sediul societatii lichidatorului 
judiciar cat si  la telefon 
0344104525.

l SC Fabioilo Company SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor 
aflate in patrimoniul societatii si 
anume: imobilul situat in com 
Albesti – Paleologu, sat Albesti 
– Paleologu, jud Prahova, 
tarlaua 15, parcela Cc 285, 
compus din cladire birouri, 
anexa, anexa centrala si teren 
intravilan in suprafata de 3.069 
mp la pretul de 53.075 lei; 
rezervor cilindric oriz. 2 buc la 
pretul de 9.700 lei/buc ; cazan 
Baltur la pretul de 8.400 lei; 
injector Baltur la pretul de 380 
lei, Haba 45 mc la pretul de 
8.850 lei; rezervor metalic 2 buc 
la pretul de 9.025 lei/buc; cazan 
abur 300 kg/h la pretul de 5.100 
lei; laptop la pretul de 90 lei; 
mobilier –masa dulap si 2 
scaune la pretul de 110 lei. Lici-
tatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din data de 26.10.2016 si a regu-
lamentului de aprticipare la lici-
tatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc 
pe  data  de :  18 .04 .2017 , 
2 0 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 7 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 5 . 5 0 1 7 , 
18.05.2017, 23.05.2017 si 
25.05.2017 orele 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et.7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Teomed Logistic Parc 
SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a urmatoarelor bunuri 
mobile: disc agricol la pretul de 
7.100 lei, masina confectionat 
cuie la pretul de 250 lei, masina 
rindeluit la pretul de 2.925 lei, 
masina universala de tamplarie 
la pretul de 2.600 lei, generator 
curent la pretul de 25 lei, 
dumper articulat A25C – 2buc 
la pretul de 27.700 lei/buc, auto-
turism Volkswagen (stare de 
nefunctionare) la pretul de 370 
lei. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare, 
incuviintat de Adunarea Credi-

torilor din 20.09.2016. Licitaţiile 
vor avea loc pe data de: 
1 9 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
2 7 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 1 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
25.05.2017 si 30.05.2017 orele 
12.00, în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l SC Altenergy Solutions SRL, 
societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei si anume: 
autoutilitara N1 Dacia Logan 
PH-12-MUW – vechime 7 ani, la 
pretul de 3.950 lei, piese de 
schimb: accenditoare, adaptor, 
aerisitor automat soalare, agent 
frigorific, air pressure switch, 
ansamblu ghidaj tije WB, antigel 
superconcentrat termo protect 
20Kg, clema fixare tub PPR20, 
colier metal S+D ½, etc., obiecte 
de inventar: scaun mobil, dulap 
mare acte, set chei combinate, 
etc. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50 % fata de cel 
stabilit in rapoartele de evaluare 
aprobate de Adunarea Credito-
rilor in 29.10.2015. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
2 0 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 4 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
1 8 . 0 5 . 2 0 1 7 ,  2 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
0 8 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  1 5 . 0 6 . 2 0 1 7 , 
22.06.2017 si 29.06.2017 orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la 
t e l e f o n  0 7 4 4 3 7 0 2 3 6  s i 
0344104525.

l Compania De Pază Unias 
Security SRL-in faliment, cu 
sediul social în Ploiesti, str. Rafi-
norilor, nr. 4, modulul E1, etaj, 
jud. Prahova, J29/2907/2007, 
CUI 22722127 prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică mijloace de trasport 
pornind de la valoarea de 
evaluare: autoutilitara NB1 
Ford Transit an 2008 (13.900 
lei), autoturism M1 Dacia Logan 
an 2006 (3.100 lei), autoturism 
M1 Dacia Logan an 2005 (4.400 
lei), autoturism M1 Dacia Logan 
an 2007 (3.400 lei), autoturism 
M1 Dacia Logan an 2013 
(26.800 lei). Valorile de evaluare 
nu contin TVA. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
12.04.2017, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 20.04.2017, 
27.04.2017, 04.05.2017 si 
10.05.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Debitorul S.C. Panital 
Construct S.R.L. societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Imobil 
“construcție C2“ în suprafață 

construită de 348,41mp, aflat în 
patrimoniul societății debitoare 
Panital Construct SRL, ce se 
afla edificat pe teren în proprie-
tatea Mihalache Ion Lucian, 
situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Ştrandului nr.3, Județ Prahova. 
Prețul de pornire al licitației 
-222.245,00 Lei exclusiv TVA. 
2.Alte mijloace fixe aparținând 
S.C. Panital Construct S.R.L. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobil (clădire) aflat în proprie-
tatea S.C. Panital Construct 
S.R.L este de 1000 lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licita-
ției pentru imobil “construcție 
C2“ şi mijloacele fixe, reprezintă 
70% din valoarea de piață expri-
mată în Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA. Listele cu mijloace 
fixe şi Caietul de sarcini pentru 
imobil “construcție C2“ pot fi 
obținute de la lichidatorul judi-
ciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO87BITRPH1RON037769CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
reşti -Ag. Ploieşti, până cel 
târziu cu 24 ore înainte de 
şedința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire a lici-
tației, -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietelor de 
sarcini şi a Regulamentelor de 
licitație pentru proprietatea 
imobiliară şi pentru mijloace 
fixe, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară şi mijloacele fixe, 
prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 11.04.2017 ora 
11:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, urmă-
toarele şedințe de licitații vor fi 
în data 18.04.2017; 25.04.2017; 
02.05.2017; 09.05.2017 ora 11:00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna Nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate 
fi vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - 
în reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reşița, suprafata de 
1.440 mp - pret 15.999,3 lei; 
-Teren acces CF 33684, cad: 
3288 top 1173/1174/22 Reşița,  
suprafata de 583 mp - pret 
6.477,3 lei, -Teren acces CF 
3 3 6 8 5 ,  c a d :  3 2 8 9  t o p 
1173/1174/23 Reşița, suprafata 
de 1.430 mp - pret 15.887,7 lei, 
-Teren arabil CF 36089, cad: 
3267 top 1173/1174/1 Reşița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 
99.483,3 lei, -Teren arabil CF 
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 
Reşița, suprafata de 1.578 mp - 
pret 35.064,9 lei; -Teren arabil 
CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafata 
de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 
situate în Reşița zona Calea 
Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, 
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top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reșița în 
apropiere de Calea Caransebe-
șului, jud. Caraș-Sverin; -Teren 
f â n e a ț ă  C F  3 9 9 4 8 ,  t o p 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Se-
verin; - Garsonieră CF 30491, 
C1-U10 Reșița, Top 600/3/b/1/P/
IV, suprafata de 35,08 mp - pret 
54.702,9 lei; situată în Văliug, bl. 
2 garsoniere Semenic, parter, ap. 
4, jud. Caraș-Severin; - Casă și 
Teren aferent CF 32343 top 295, 
suprafata de 2.877 mp - pret 
77.202 lei. situate în  Fârliug nr. 
232, jud. Caraș-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90 % 
din pretul de evaluare. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei. Licitatia 
va avea loc in data de 28.04.2017, 
orele 13.00, la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin.

l S.C. Carasana Piata S.A. 
Resita - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand 
imobil/anexa locuinta, situat in 
comuna Valiug, nr. 375, Jud. 
Caras - Severin, evidentiat  in 
C.F. nr. 31935/Valiug. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 42.036 
lei  + T.V.A.  Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 
lei. Licitatia va avea loc in data 
de 28.04.2017, orele 14.00, la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin.

l S.Fise Electrica Serv SA -SISE 
Transilvania Nord, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, 
t e l .+40372 .640 .302 ,  fax : 
+40264.205.504, achiziţionează 
„Marcatori trasee cabluri elec-
trice” în cantităţile și condiţiile 
prevăzute în Documentaţia de 
atribuire. Adresa la care se poate 
solicita Documentaţia de atri-
buire: SISE Transilvania Nord, 
Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, 
t e l .+40372 .640 .302 ,  fax : 
+40264.205.504. Documentaţia 
de atribuire se pune la dispoziţia 
operatorilor economici gratuit în 
urma solicitării în scris a acesteia. 
Procedura aplicată: Licitaţie 
deschisă. Locul de livrare al 
produselor: conform specificaţi-
ilor din Documentaţia de atri-
buire. Natura și cantitatea 
produselor ce se vor achiziţiona: 
„Marcatori trasee cabluri elec-
trice“ în cantităţile prevăzute în 
Documentaţia de atribuire. 
Data-limită de primire a ofer-
telor: conform documentaţiei de 
atribuire. Adresa la care se depun 
ofertele: conform documentaţiei 

de atribuire. Limba de redactare 
a ofertelor: limba română. Peri-
oada de valabilitate a ofertei: 90 
de zile de la data deschiderii 
ofertelor. Criteriul de atribuire a 
contractului: „preţul cel mai 
scăzut”.

l Primăria Comunei Negrești, 
cu sediul în comuna Negrești, 
DJ156A, nr.117, judeţul Neamţ, 
cod poștal: 617157, cod fiscal: 
17474424, tel./fax: 0233.246.944, 
organizează licitaţie publică 
deschisă ,  conform OUG 
nr.54/2006, în vederea concesio-
nării teren pășune în suprafaţă 
de 17,00ha Lot Dohotărie 
Negrești, 34,13ha Lot Islazu Mic 
și 33,89ha Lot Dohotărie Poiana, 
situate în extravilanul comunei 
Negrești, judeţul Neamţ, din 
domeniul public al acesteia, în 
vederea întreţ ineri i  prin 
pășunat. Documentaţia de atri-
buire privind organizarea și 
desfășurarea procedurii de 
concesionare se achiziţionează 
de la sediul Primăriei Comunei 
Negrești, la preţul de 50Lei. 
Taxa de participare la licitaţie 
este de 100Lei și se achită prin 
plată direct la casieria unităţii. 
Garanţia de participare este în 
cuantum de 300Lei și va achi-
tată prin plată direct la casieria 
unităţii. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor este 
19.04.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi transmise până la data de 
26.04.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Negrești, sat 
Negrești, comuna Negrești, 
judeţul Neamţ. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 27.04.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Negrești. Denumirea 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Neamţ, Secţia Contencios 
Administativ și Fiscal, b-dul 
Republicii, nr.16, localitatea 
Piatra Neamţ, cod poștal: 
610005, telefon: 0233.212.294, 
fax: 0233.235.655, e-mail: tribu-
nal-neamt@just.ro.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Comuna Şipote, cu 
sediul în Comuna Şipote, str.
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, jud.
Iași, tel.0232.230.333, fax: 
0232.238.320, e-mail: primariasi-
pote@yahoo.com, cod fiscal: 
4540291. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: 
Concesionarea unui bun public în 
suprafaţă totală de 1.029,50ha 
pășune comunală destinată pășu-
natului bovinelor, caprinelor, 
ovinelor din comuna Şipote 
(defalcată pe 181 loturi, conform 
documentaţiei de atribuire). 3.
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: la cerere, de la sediul 
concedentului Comuna Şipote, cu 
sediul în Comuna Şipote, jud.Iași, 
tel.0232.230.333/0232.238.320, cod 
fiscal: 4540291. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul de 
Achiziţii publice din cadrul 

Primăriei Comunei Şipote, cu 
sediul în Comuna Şipote, jud.Iași, 
tel.0232.230.333/0232.238.320, cod 
fiscal: 4540291. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006. Taxa pentru obţinerea 
documentaţiei de atribuire: 
25Lei. Aceste sume se vor achita 
în numerar la casieria conceden-
tului sau cu ordin de plată în contul 
nr.RO95TREZ24A705000200130X 
-Trezoreria Municipiului Iași. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.04.2017, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 26.04.2017, ora 11.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Şipote, 
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
judeţul Iași, cod poștal: 707485. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în original și 
un exemplar în copie. Nu sunt 
admise oferte alternative. 5.Data 
și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 27.04.2017, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Şipote, str.
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, 
judeţul Iași, cod poștal: 707485. 
6.Denumirea instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Judecătoria 
Hârlău, cu sediul în str.Gheorghe 
Doja, nr.1, orș.Hârlău, jud.Iași, 
telefon: 0232.722.344, fax: 
0232.722.622, e-mail: jud-hir-
lau-reg@just.ro. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contrac-
tului de concesiune, precum și a 
celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărei jurisdicţie se 
află sediul concedentului. 

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL, cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi, înre-
gistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/460/2005, având cod de iden-
tificare fiscală nr.17044001, aflată 
în procedură de faliment dosar 
nr.9465/101/2012 pe rolul Tribu-
nalului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societăţile profesionale 
de insolvenţă asociate prin 
contract Yna Consulting SPRL și 
Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare următoarele 
bunuri imobile: Baracă- Biro-
uri+Laborator situat în sat 
Halanga, judeţul Mehedinţi, 
Sc=136,85mp la valoarea de 
11.730Euro; Clădire Administra-
tivă- Birouri Mecanizare, 
Sc=96,53mp la valoarea de 
11.330Euro; Clădire Administra-
tivă- Birouri Mecanizare, 
Sc=114,20mp la valoarea de 
13.375Euro; Baracă Izopan- 
Magazie, Sc=67,22mp la valoarea 
de 6.115Euro. Preţurile nu includ 
TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor 

imobile descrise anterior, o repre-
zintă sentinţa nr.487/2013 din 
data de 09.09.2013 de deschidere 
a procedurii de faliment pronun-
ţată de către judecătorul sindic în 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ţ ă 
nr.9465/101/2012. Licitaţia va 
avea loc la sediul debitoarei situat 
în localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11A, judeţul 
Mehedinţi la data de 11.05.2017, 
ora 14.00, la data de 25.05.2017, 
ora 14.00, la data de 08.06.2017, 
ora 14.00, la data de 22.06.2017, 
ora 14.00, respectiv la data de 
06.07.2017, ora 14.00. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei și achiziţionarea caie-
tului de sarcini cu cel puţin 2 ore 
înainte de ora de începere a licita-
ţiei publice. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Drobeta Turnu 
S e v e r i n ,  s u b  n r .
RO54BRDE260SV42893862600. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și până la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somăm pe toţi cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilului să anunţe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub 
sancţiunea prevăzută de lege. 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n - f a x : 
0744.528.869, 0742.592.183, 
0745.267.676 sau 0256/220.827, 
email: office@consultant-insol-
venta.ro; expertyna@yahoo.com, 
site: www.consultant-insolventa.
ro sau la sediul debitoarei din 
Dr.Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr.11A, judeţul Mehedinţi.

l Comuna Orlat, cu sediul în 
Orlat, strada Avram Iancu, nr. 
202, cod postal 557170, Judeţul 
Sibiu, CIF 4240952, tel/fax: 0269 
/ 571104, e-mail primariaorlat@
yahoo.com, concesionează, pe o 
perioadă de 9 de ani, prin licitaţie 
publică, în vederea desfășurării 
activităţii de pășunat animale, 1 
lot pășune în zona de munte 
pentru pășunatul ovinelor și 14 
loturi pășune în zona de deal 
pentru pășunatul bovinelor. La 
licitaţie poate participa orice 
persoană fizică sau juridică, 
română sau străină, în scopul 
exclusiv al desfășurării activităţii 
de pășunat animale, conform 
documentaţiei de atribuire. 
Documentaţia se pune la dispo-
ziţia celor interesaţi începând cu 
data de 10.04.2017. Costul docu-
mentaţiei este de 100 lei pentru 
fiecare lot și se poate ridica de la 
secretariatul Primăriei Comunei 
Orlat. Se pot solicita clarificări 
până în data de 20.04.2017, ora 
12. Ofertele se depun până în 
data de 27.04.2017, ora 12 la 
sediul Consiliului Local al 
Comunei Orlat, strada Avram 
Iancu, nr. 202, Judetul Sibiu, 
într-un singur exemplar. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 28.04.2017, 
ora 9, la sediul Consiliului Local 
al Comunei Orlat, strada Avram 
Iancu, nr. 202, Judeţul Sibiu. 
Soluţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea și înce-
tarea contractului de concesiune 
se realizează potrivit prevederilor 
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47>Legii contenciosului adminis-
trativ. Acţiunea în justiţie se 
introduce la Tribunalul Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, str. Calea 
Dumbrăvii,  nr. 30. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.04.2017. Alte infor-
matii suplimentare la tel / fax: 
0269- 571104.
  
l Primăria orașului Petrila orga-
nizează licitație publică în data 
de 28.04.2017, ORA 10.00. 1.
Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/ 
sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Consiliul Local al 
Orașului Petrila -Serviciul Achi-
ziții, Investiții, Proiecte cu Finan-
ț a r e  I n t e r n a ț i o n a l ă , 
Managementul Calității -cu 
sediul în orașul Petrila, str. Repu-
blicii nr.196, județul Hunedoara, 
tel./fax. 0254.550.760, cod fiscal 
4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, 
Persoana de contact -Ing.Jr. Lang 
Mihaela. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: Obiectul licitației 
publice îl constituie concesio-
narea a două parcele de teren în 
suprafață de 5500mp evidențiat 
în CF nr.63546, respectiv 6938mp 
evidențiat în CF nr.63547 și a 
luciului de apă în suparafață de 
8668mp, evidențiat în CF 62990, 
situate în extravilanul localității, 
în vederea desfășurării de activi-
tăți de agrement și pescuit 
sportiv. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentația de 
atribuire se va obține contra-cost, 
de la Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentația de atri-
buire se va obține contra-cost, de 
la sediul Primăriei orașului 
Petrila, str. Republicii nr.196, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Valoarea documentației 
10 lei, se va achita la casieria 
unității. 3.4.Data limită pentru 
sol ic i tarea clarif icări lor : 
24.04.2017. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 28.04.2017, ora 
09.00. 4.2 . Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Petrila 
cu sediul în orașul Petrila, str. 
Republicii nr. 196, județul Hune-
doara, Serviciul Achiziții, Inves-
tiții, Proiecte cu Finanțare 
Internațională, Managementul 
Calității, camera 7. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 

5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.04.2017 ora 
10.00. Primăria Petrila str. Repu-
blicii nr.196, jud. Hunedoara, 
Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațio-
nală, Managementul Calității, 
camera 7. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Deva, B-dul 1 Decembrie nr.35, 
județul Hunedoara, cod poștal 
330005, telefon 0254.234.755 sau 
0254.211.574, fax 0254.216.333, 
e-mail: iniciu@just.ro. Termenele 
pentru sesizarea instanței sunt 
menționate în documentația de 
atribuire. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 05.04.2017.

PIERDERI  
l Pierdut autorizație taxi nr. 98 
și autorizație transport nr.021, 
eliberate de Primăria Tulcea pe 
numele S.C. Atănăsoaie S.R.L.. 
Se declară nule.

l Pierdut Atestat transport 
marfă și card tahograf, pe 
numele Stan Gheorghe, domici-
liat în Câmpulung, jud. Argeș, 
ambele eliberate de A.R.R. Argeș. 
Se declară nule.

l Pierdut proces –verbal de 
predare primire a locuinţei pe 
numele Bobocea Ion și Bobocea 
Marieana. Se declară nul.

l S.C. Concept Garden S.R.L. 
cu sediul în București, identifi-
cată  pr in  RO 23555574, 
J40/5221/2008, declară pierdută 
ștampila societăţii, formă 
rotundă, din data de 10 ianuarie 
2017. Se declară nulă.

l S.C. Agro Sud Putineiu S.R.L., 
cu sediul social în șoseaua Viilor 
nr. 96, parter, spaţiul 3, bl. C.F.R. 
, sector 5, Bucuresti, RO 
34538650, declar pierdute regis-
trul unic de control de la sediul 
social al firmei și de la punctul de 
lucru din judeţul Giurgiu, com. 
Putineiu, str. Castanilor nr. 7. Se 
declară nule.

l SC Trans Hery Tommy SRL, 
CUI 27704377, declara pierdut 
certificat de autorizare nr 
50405/15.11.2011. il declaram 
nul.

l Declar pierdută și nulă legiti-
maţie student pe numele Roma-
nescu Cosmin, eliberată de 
Academia de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”.

l Pierdut autorizaţie transport 
Turcia folosită cu nr.524078 în 
zona Arad, jud.Arad. Contact: 
0731.777.085.

l Declar pierdut atestat taxi 
Seria CPTX nr.0096286, pe 
numele Răcăreanu Cătălin 
Ionuț. Il declar nul.

l Pierdut proces verbal din data 
de 18.09.1967 pe numele Ingațiu 
Traian si Ignațiu Lina. Declar nul.

ANUNȚURI


