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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajăm muncitor necalificat
construcţii în cadrul EDILE
RENATO SRL. Pentru detalii
contactaţi-ne la 0743 299 584.
l SC Tehnic Asist Botoşani angajează ingineri, absolenţi Facultatea
de Construcţii, cunoscători ai
programelor de divizie, pentru
birou Tehnic Ofertare, punct de
lucru Bucureşt. Relaţii la telefon:
0231.518.912/ 0745.252.106/
email: personal@tas.ro
l SC Aero Sud Prest S.R.L. cu
sediul în Alexandria - Teleorman,
angajează personal cu experienţă
în producţie rahat, cunoscător
limba turcă şi rusă. Telefon
0724.384.181.
l Asociatia Clubul Sportiv Remat
Calarasi cu sediul social in municipiul Calarasi, Str.Ing.Coarna
Teodor nr. 12, camera 3 , etajul 1 al
constructiei C2-birouri P+1 , jud.
Calarasi, angajeaza Antrenor, cod
COR 342201; activitatea se va
desfasura la Clubul sportiv al
angajatorului situat in municipiul
Calarasi strada Aleea Dumbrava
Minunata nr.4, judetul Calarasi.
Data pana la care se pot depune
CV-urile prin fax 0242/331861, este
de 13.12.2016,interviul urmand sa
se desfasoare in data de 14.12.2016
incepand cu orele 12,00 la domiciliul angajatorului din Str.Ing.
Coarna Teodor nr.12, camera 3,
etajul 1 al constructiei C2-birouri
P+1, loc.Calarasi, jud Calarasi.
l Şcoala Gimnazială Nr.2, cu
sediul în localitatea Caracal,
str.I.H.Rădulescu, nr.2, judetul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante de:
Muncitor cu atribuții de fochist,
Paznic cu atribuții de fochist. Activitatea se va desfasura la Şcoala
G i m n a z i a l ă N r. 2 C a r a c a l .
Concursul se va desfăsura astfel:
Proba scrisă în data de 03.01.2017,
ora 9.30, Proba interviu în data de
03.01.2017, ora 11.30. Pentru
postul Muncitor cu atribuții de
fochist, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Studii medii; Atestat de fochist;
Vechime minim 5 ani. Pentru
postul Paznic cu atribuții de
fochist, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Studii medii; Atestat de fochist;
Atestat de paznic; Vechime minim
5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 22.12.2016, ora 16.00 la
secretariatul Şcolii Gimnaziale
Nr.2 Caracal. Documentele ce fac
obiectul dosarului de înscriere se
vor afişa la avizierul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Caracal. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala
Gimnazială Nr.2 Caracal, persoana
de contact: Guşatu Georgeta:
0249/511.693.
l Primăria Comunei Peştera,
judeţul Constanţa, organizează la
sediul instituţiei din str.Izvorului,
nr.25A, concurs de recrutate
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie vacantă, pe durată
nedeterminată, de: 1.Consilier,
clasa I, grad profesional debutant,
în cadrul compartimentului
Fonduri Europene, în perioada:
06-09 ianuarie 2017, astfel: -06
ianuarie 2017, ora 10.00, proba
scrisă; -09 ianuarie 2017, ora 10.00,
interviul. Condiţii generale de
participare: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute
de art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor

publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice: 1.Funcţia publică de
consilier, clasa I, grad profesional
debutant: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; -fără
vechime. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la secretariatul
comisiei, în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial. Relaţii la
telefon: 0241.856.800, compartiment Resurse Umane, e-mail:
primariapestera@yahoo.com sau la
sediul instituţiei.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea,
cu sediul în Tulcea, Str. Grigore
Antipa, nr. 10, scoate la concurs, în
data de 19.12.2016 (proba scrisă),
la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Consilier clasa I,
grad profesional superior Compartiment Resurse Umane,
Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ;
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
19.12.2016 – 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 Tulcea.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu,
cu sediul în Sibiu, Str. Morilor, nr.
51A, scoate la concurs, în data de
12.01.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad
profesional principal -– Compartiment EURES; 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: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.01.2017 – ora 10:00
– proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Sibiu.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Prahova, cu sediul în Ploieşti, Str.
Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la
concurs, în data de 12.01.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional asistent - Serviciul Agenţie Locală
Câmpina– Punct de lucru Sinaia;
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 superi-
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oare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.01.2017 – ora 10:00
– proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Prahova.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Prahova, cu sediul în Ploieşti, Str.
Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la
concurs, în data de 09.01.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Serviciul Agenţie Locală
Ploieşti – Compartiment implementare măsuri active; 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: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 09.01.2017 – ora 10:00
– proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Prahova.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov,
cu sediul în Bucureşti, Str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, scoate la
concurs, în data de 12.01.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional superior - Compartimentul execuție
bugetară, financiar, contabilitate şi
administrare fond garantare
pentru plata creanțelor salariale;
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 12.01.2017 – ora 10:00
– proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Ilfov.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Covasna, cu sediul în Sfântul
Gheorghe, Str. General Grigore
Bălan, nr. 14, scoate la concurs, în
data de 12.01.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Referent,
grad profesional superior -–
Compartiment Înregistrare şi
stabilire drepturi şomeri; Condiţii
specifice de participare la

concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii medii
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Data de
desfăşurare a concursului:
12.01.2017 – ora 10:00 – proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Covasna.
l Agenţia Națională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei
nr. 20-22, sector 4, scoate la
concurs, în data de 10.01.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Compartiment formare
profesională şi consiliere; 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: 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 10.01.2017 – ora
10:00– proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
ANOFM.
l Anunţ Concurs. Primăria
comunei Rucăr organizează
concurs în data de 09 Ianuarie
2017 pentru ocuparea funcției
publice de Inspector Clasa I, grad
profesional Asistent în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rucăr . Condiţii: are
cetățenia română, cetățenia altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; are
capacitate deplină de exercițiu;
Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență; Studii de specialitate absolvite cu diplomă;
vechime în muncă – 1 an. Competenţe: cunoştinţe operare PC,
Word, Excel, navigare pe internet;
aptitudini de comunicare şi de
lucru în echipă; creativitate, organizare, implicare, asumarea
responsabilităţii; disponibilitate la
program prelungit, inclusiv
sâmbăta şi duminica. Desfăşurarea
concursului: Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei
Rucăr. Concursul constă într-o
probă scrisă – 09.01.2017 şi o probă
orala (interviu) – 11.12.2017. Data
limită de depunere a dosarelor de
înscriere - 29.12.2016. Selecția
dosarelor de concurs are loc în
data de 04.01.2017. Pentru relatii
suplimentare: tel. 0248/542830
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă cu
sediul in Bucuresti Str. Avalanşei,
nr. 20—22 sector 4, scoate la
concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual vacant de Director
Adjunct al Centrului Regional de

Formare Profesională a Adulţilor
Călăraşi, conform H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
de conducere vacantă: 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 ştiințe economice;
vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului. Programul concursului
concursului: 04.01.2017 ora 10:00
– proba scrisa la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă; 05.01.2017 ora 10:00–
interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă; Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de
15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1)
din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice
şi bibliografia de concurs sunt
afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.
l Biblioteca Municipală Curtea de
Argeş organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de
execuție de bibliotecar, debutant
(S), în cadrul instituţiei. I.Condiții
generale de participare la concurs:
candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute la
art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
(...) corespunzător funcțiilor
contractuale (...), aprobat prin HG
286/2011, cu modificările ulterioare. II.Condiţii specifice de participare la concurs: 1.Sudii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în unul din domeniile: ştiințe ale
comunicării, filologie, ştiinţe
economice. 2.Certificat/diplomă/
adeverință operare pe calculator.
III.Etapele concursului:
-14.12.2016, ora 16.00 -ultima zi de
depunere a dosarelor de concurs
-la sediul Bibliotecii Municipale
Curtea de Argeş, Bulevardul Basarabilor, nr.25; -15.12.2016 -selecţia
dosarelor de concurs -la sediul
Bibliotecii Municipale Curtea de
Argeş, Bulevardul Basarabilor,
nr.25; -21.12.2016, ora 11.00 -proba
scrisă -la sediul Bibliotecii Municipale Curtea de Argeş, Bulevardul
Basarabilor, nr.25; -23.12.2016, ora
11.00 -interviul -la sediul Bibliotecii Municipale Curtea de Argeş,
Bulevardul Basarabilor, nr.25.
Bibliografia şi documentele necesare înscrierii la concurs sunt
afişate la sediul instituţiei. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituției sau la tel.0248.726.334.
l Aeroclubul României cu sediul
în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu
nr. 54 sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei de Şef
Birou Audit Public Intern, în data
de 12.01.2017 ora 10.00 proba
scrisă, respectiv în data de
19.01.2017, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data de
06.01.2017, ora 10.00. Relaţii supli-

mentare se obţin la telefon
0372.705.952 –persoana de contact
Călin Cristiana. Candidaţii trebuie
să îndeplinescă condiţiile specifice
pentru postul scos la concurs
astfel: -Pregătire de specialitate:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul ştiinţelor economice;
-Vechime în specialitatea studiilor:
de minim 6 ani; -Perfecţionări,
specializări: în domeniul auditului
intern; -Avizul favorabil al Serviciului Audit Intern din cadrul
Ministerului Transporturilor,
conform Legii nr. 672/2002 -republicată, privind auditul public
intern şi pct. 2.3.4.1 din Hotărârea
nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern. Pentru obţinerea avizului se
va depune la Serviciul Audit
Intern din cadrul Ministerului
Transporturilor un dosar care va
conţine: a). curriculum vitae; b). o
declaraţie privind respectarea
prevederilor art. 22 din Legea nr.
672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni; c). o
lucrare în domeniul auditului
intern; d). două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.
Informaţii privind înscrierea la
concurs şi depunerea dosarelor:
-Candidaţii trebuie să îndeplinescă
condiţiile minime de vechime în
specialitate necesare exercitării
funcţiei. -Până în data de
06.01.2017 ora 10.00, candidaţii
depun dosarul de concurs care va
conţine obligatoriu: a) Formularul
de înscriere (se pune la dispoziţie
de către Serviciul Resurse Umane
al Aeroclubului României); b)
Copia actului de identitate; c)
Copia diplomei de studii şi a altor
acte care atestă efectuarea specializării; d) Copia carnetului de
muncă şi/ sau adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă şi după
caz, vechimea în specialitate necesară ocupării funcţiei. e) Avizul
Serviciului Audit Public din cadrul
Ministerului Transporturilor. f)
Curriculum Vitae. g) Declaraţie de
incompatibilitate din care să reiasă
că nu este soţ/ soţie, rudă sau afin
până la gradul al IV-lea inclusiv cu
conducătorul unităţii. h) Cazierul
judiciar. i) Adeverinţă care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de
familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în
clar, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia– în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. -Actele prevăzute la
lit. b)-d) vor fi prezentate şi în
original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

CITAȚII
l Se citează parata Muraru Tereza
la Judecătoria Moineşti, dosar
4664/260/2015, termen de judecata
31.01.2017, obiect perfectare
vânzare cumpărare, reclamant
Argint Dumitru.
l Se citează pârâtul Diaconu
Gheorghe pentru data de 10 ianuarie 2017 la Judecătoria Bălceşti în
dosarul nr. 736/185/2016, în proces
civil de fond funciar.
l Citez pe Florea Ştefan pentru
ziua de 08.12.2016, ora 8.30, la
Judecătoria Turnu-Măgurele,
având proces de partaj judiciar cu
reclamanta Florea Ştefania în
dosarul nr.1173/329/2015*.
l Sunt citați pârâții: Andronic
Victor, Anghel Valeriu, Arama
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Gheorghe, Axenti Igor, Barbălat
Eugeniu, Barbălat Oxana, Becu
Serghei, Buga Narcis, Bulat
Marina, Burduja Cristina,
Burdujan Radu, Caţer Ştefan,
Cazacu Ştefan, Căpătici Lilian,
Căpătici Aliona, Ceban Vitalie,
Ceban Alina, Cebotari Dumitru,
Chiforiuc Valeriu, Chihai Sergiu,
Cibotaru Igor, Cibotaru Aliona,
Ciubotaru Valeria, Cojocari Valerii,
Cordineanu Mihail, Creţu Viorica,
Creţu Anatoli, Cuşca Sergiu,
Darabanschi Diana, Darii Alexei,
Dilion Angela, Dreglea Serghei,
Falca Ludmila, Gînga Viorica,
Gîrştega Adrian, Gîscă Veronica,
Gîscă Gheorghe, Gladchih Mihail,
Goncear Silvia, Gordila Iurie,
Grosu Ion, Harcovenco Chiril, Isac
Irina, Istrati Vadim, Ivanov
Corina, Leancă Maia, Lisnic
Lilian, Lututovici Veaceslav,
Malachi Nina, Mamaliga Eugeniu,
Maniuc Valeria, Manoli Vladimir,
Manoli Ludmila, Mansurova
Clavdia, Maxian Victor, Maxim
Igor, Maximciuc Svetlana, Mihailovici Petru, Moraru Lilia, Moraru
Iurie, Moraru Ludmila, Moraru
Ta t i a n a , M u c u ţ a C o r i n a ,
Munteanu Eduard, Nacu Alina,
Nebunelea Dmitrii, Neicovcen
Ludmila, Oprea Ivan, Pîntea
Constantin, Pîntea Elena, Pleşca
Ilie, Poltorean Margarita, Popa
Igor, Popa Constantin, Postica Ion,
Prescur Eugeniu, Proca Nicolae,
Proca Pavel, Prociuc Diana,
Prociuc Vadim, Prodaniuc Dmitrii,
Prodaniuc Inna, Prodius Eduard,
Racoviţă Valeriu, Railean Sergiu,
Ranga Rodica, Ranga Radu,
Rozovel Marcela, Russu Igor,
Sadovei Victor, Sărăteanu Victor,
Severin Mariana, Soltanici Vitalie,
Spînu Igor, Starahcotelnîi Andrei,
Starîi Ludmila, Starîi Cristina,
Steţco Octavian, Şincarenco
Natalia, Şobea Irina, Şuparschi
Ulesea, Tincu Nicolae, Ţapu
Sergiu, Ţapu Violeta, Ţîmbalist
Eduard, Ţugui Ion, Ţurcanu Veronica, Ungureanu Radu, Ungureanu Alina, Uscova Olga, Valuţa
Petru, Valuţa Eleonora, Vasilachi
Anatolie, Vdovicenco Petru, Vişniovaia Ludmila, Vişniovaia Tatiana.
cu domiciliul în Iaşi, Str. Muşatini
nr. 55, bl. R2, sc. A, et.3,ap. 3: la
Tribunalul Iaşi, în Dosarul nr.
6362/99/2016, având ca obiect
anulare mențiuni act de identitate,
camera SII-et.II, Complet civ d 5,
în data de 23 ianuarie 2017, ora
9:00, în proces cu reclamanta
Direcția Locală de Evidență a
Persoanelor Iaşi.

DIVERSE
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței
prevăzută de Legea nr.85/2014,
împotriva debitoarei SC Analex
Catering SRL cu sediul în județul
Ilfov, comuna Mogoşoaia, str.
Intrarea Şcolii nr.3, J23/2440/2002,
CUI 15022511, în dosarul
2686/93/2016 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului- 24.12.2016, termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire
şi publicare în BPI a tabelului
preliminar de creanțe- 13.01.2017,
termenul de definitivare a tabelului
creanțelor- 07.02.2017. Următorul
termen de judecată a fost fixat
pentru data de 15.02.2017. Pentru
relații: 021.318.74.25.
l Florea Paul, domiciliat în Bucureşti, Str.Iosifeşti, nr.10, sector 3, în

calitate de beneficiar fac publică
intenţia de elaborare a unui plan
urbanistic de detaliu (PUD) pentru
obiectivul "Hală cu parter înalt cu
activităţi pentru servicii" amplasat
în str.Argonului, nr.18, sector 3,
Bucureşti. Propunerile şi observatiile referitoare la acest PUD pot fi
depuse în scris la sediul primăriei
sector 3 din str.Calea Dudeşti,
nr.19- Direcţia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, sau pe
sdresa e-mail: pudurbanism@
primarie3.ro. Observaţiile sunt
necesare în vederea obţinerii
avizului arhitectului şef al sectorului 3 pentru acest PUD.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe site-ul primăriei "http:/www.primarie3.ro/utile/
cons-publica-pud-uri/". Perioada
de depunere este de 30 zile calendaristice de la data publicării
anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu dispoziţiile
Legii 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul
de Admninistraţie al SC
Compania de Apa Oltenia SA, cu
sediul în Craiova, str.Brestei,
nr.133, judeţul Dolj, J16/63/1999,
RO11400673, prin Preşedintele
Consiliului de Administraţie dl.
Dincă Aurel, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
SC Compania de Apa Oltenia SA
la data de 09.01.2017, ora 14.00, la
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei nr.133, Sala de Consiliu,
judeţul Dolj, cu următoarea ordine
de zi: 1.Analiza şi aprobarea
completării contractelor de
mandat ale administratorilor
neexecutivi/membrii CA cu clauzele obligatorii menţionate de HG
722/2016, 2.Analiza şi aprobarea
indemnizaţiei fixe a administratorilor neexecutivi/membrii CA
conform art.37 alin.2 din OUG
109/2011 modificată prin Legea
111/2016. Documentele şi materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
a Adunării pot fi consultate pe
site-ul oficial al societăţii sau la
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei nr.133, judeţul Dolj. În
cazul neîndeplinirii cvorumului
statutar necesar deliberărilor la
prima convocare, următoarea
Adunare Generală va avea loc în
data de 31.01.2017, ora 14.00 la
sediul societăţii din Craiova, str.
Brestei, nr.133, judeţul Dolj, cu
aceeaşi ordine de zi stabilită pentru
prima Adunare.

LICITAȚII
l Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, cu sediul în str.Agatha
Bârsescu, nr.18, conform HG
841/1995, anunţă organizarea unei
licitaţii pentru vânzarea unui
microbuz LDV Convoy 2.5D, an
de fabricaţie 1999, sursă de
energie: motorină, culoarea
roşu-met, număr locuri: 16. Licitaţia bunului, cu preţul de pornire
de 4.000Lei, va avea loc în data de
22.12.2016, ora 10.00, la sediul
instituţiei din str.Agatha Bârsescu,
nr.18, Iaşi. Documentele de participare, cerere de participare şi copie
de pe ceritificatul de înmatriculare
la Registrul comerţului şi codul
fiscal, pentru persoanele juridice,
sau actul de identitate, pentru
persoanele fizice, se depun până la
data de 16.12.2016. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va relua
în data de 28.12.2016, ora 10.00, şi
05.01.2017, ora 10.00, la sediul
instituţiei. Relaţii suplimentare se

pot obţine la numărul de telefon:
0232.254.500.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în dosarul
nr. 6906/111/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea S.C Pico Plus S.R.L.,
J5/2612/2005, CUI: 18258070
scoate la vânzare prin licitație
publică Teren Intravilan (suprafață totală 10.500 mp), compus din
2 loturi alăturate în suprafață de
suprafața 7.875 mp înscris in CF
167145 Oradea, nr. cad. 167145
respectiv în suprafața 2.625 mp
înscris in CF 50833 Borş, nr. cad.
50833, preț de pornire de
116.000,00 EUR plus TVA. Licitația va avea loc în data de
14.12.2016 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereuşită licitația se va relua în
data de 18.21.12.2016, respectiv
28.12.2016 la aceeaşi oră şi adresă.
Participanți vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare
de 500 lei ce va cuprinde şi regulamentul de vânzare. Cererea de
participare la licitație se depune la
sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 1 zi înainte de data licitației
publice. Informații suplimentare se
pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Municipiul Ploiesti – S.P.F.L.
Ploiesti - anunta: În temeiul art.
250 alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 20 luna Decembrie,
anul 2016, ora 11.00, în România,
judeţul Prahova, municipiul
Ploiesti, str. Independentei, nr.16,
se va vinde prin licitatie urmatorul bun mobil, proprietate a
debitorului SC Smart SRL cu
domiciliul fiscal / sediul în
România, judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Republicii-Cart i e r A l b e r t , n r. 1 4 6 - 1 5 0
CUI-3648067: Autoturism Marca
Suzuki Grand Vitara, serie motorC064739, serie sasiu-JSAJTD44V00218388, capacitate
cilindrica 1870 cmc, nr. carte de
identificare - F636837, nr. Circulatie - PH-15-ASD, stare - buna,
culoare - galben, preţ de evaluare/
de pornire al licitaţiei 32415 lei
exclusiv 20% TVA. Bunul mobil
mai sus menţionat este grevat de
următoarele sarcini: sechestre
executorii, inregistrate in Arhiva
Electronica de Garantii Reale
Mobiliare privind bunurile mobile,
conform proceselor verbale de
sechestru asupra bunurilor mobile
n r. 3 0 0 9 7 / 1 8 . 0 3 . 2 0 1 5 , n r.
73609/13.07.2015. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Toti cei interesati
in cumpararea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data
stabilita pentru vanzare si la locul
fixat in acest scop, iar pana la acel
termen sa depuna documentele de
participare la licitatie prevazute in
caietul de sarcini pana la data de
19.12.2016, ora 16.30 inclusiv.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si
Incasare Creante Bugetare al
creditorului cu sediul in localitatea Ploiesti, str. Sos. Vestului,
(fosta scoala de soferi), nr. 19, et.
2, cam. 1. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul
0244/582919.

l Anunţ Licitaţie Publică - Boxe
Piaţa Petroşani. Consiliul Local al
Municipiului Petroşani, Serviciul
Public Administraţia Pieţelor
Petroşani organizează în data de
21.12.2016: licitaţie deschisă cu
strigare pentru închirierea boxelor
nr. 11,12,13,20,21,22,23,24, în
suprafaţă de 7,35 mp/boxă, situate
la parterul halei din Piaţa Agroalimentară Petroşani, în caz de
neadjudecare se reorganizează o
nouă licitaţie în data de 27.12.2016.
Boxele care face obiectul licitaţiei
s u n t
b o x e l e
nr.11,12,13,20,21,22,23,24. La licitaţie pot participa producători
particulari, agenţi economici ce au
ca obiect de activitate comercializarea produselor agroalimentare.
Taxa de participare la licitaţie este
de 10 lei. Caietul de sarcini poate fi
procurat, începând cu data de
07.12.2016, între orele 09:00–15:00,
până cel târziu la data de
20.12.2016, ora 15:00, la sediul din
str. Nicolae Bălcescu, nr.10, în
sumă de 50 lei. Garanţia pentru
participare la licitaţie este de 10%
din valoarea de pornire a chiriei
anuale. Preţul de pornire al licitaţiei pentru boxa licitată este de 450
lei/lună. Pentru participarea la
licitaţie, ofertanţii vor depune la
sediul Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petroşani, str.
Nicolae Bălcescu, nr.10, până la
data de 20.12.2016, ora 15:00 documentele necesare înscrierii la licitaţie prevăzute în caietul de
sarcini. Pentru relaţii ne puteţi
contacta la sediul Serviciului
Public Administraţia Pieţelor, str.
N . B ă l c e s c u , n r. 1 0 , t e l e f o n
0254.542622.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Vi r o m I n t e r n a t i o n a l S R L
desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 11.01.2016,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica a
bunului mobil aflat in proprietatea Virom International SRL,
constant in autoturism marca
AUDI A8, an fabricatie 2006,
combustibil benzina, capacitate
cilindrica 5998 cm3, putere 331
kw, culoare NEGRU, tractiune
integrala, taxa de prima inmatriculare neachitată, in valoare
totala de 7.000 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 13.12.2016 ora
13,30 prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se
va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza licitatii
saptamanale, la aceeasi ora si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde
se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti partici-

pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.
l Debitorul SC PSV Industries SA
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație- 3.127,00Lei exclusiv TVA; 2.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație- 2.680,00Lei exclusiv TVA; 3.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație- 2.680,00Lei exclusiv TVA; 4.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație- 2680,00Lei exclusiv TVA; 5.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație- 2.903,50Lei exclusiv TVA; 6.
Autoturism Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație- 2.680,00Lei exclusiv TVA; 7.
Autoutilitară Dacia Double Cab.
1.9D, an fabricație 2005, preț
pornire licitație- 1.563,50Lei
exclusiv TVA; 8. Mijloace fixe,
obiecte de inventar şi stoc de
marfă, aparținând SC PSV Industries SA în valoare de 92.054,71Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru autovehicule,
mijloace fixe, obiecte de inventar şi
stoc de marfă, aparținând SC PSV
Industries SA reprezintă 50% din
valoarea de piață inclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun în parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu
un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO69BFER140000006862RO01
deschis la Banca Comecială Feroviară SA până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeaşi dată a Regulamentului de licitație pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la
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sediul lichidatorului judiciar.
Pentru autovehicule, mijloace fixe,
obiecte de inventar şi stoc de marfă
prima şedință de licitație a fost
fixată în data de 14.12.2016, ora
10.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
şedințe de licitații vor fi în data de
21.12.2016; 11.01.2017; 18.01.2017;
25.01.2017, ora 10.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploieşti, Str. Elena
Doamna nr.44A, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare şi vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, Horezu, judeţul
Vâlcea, telefon 0250860190, fax
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: : Concesionarea
prin licitație publică deschisă a
lotului de teren în suprafață de
2.000 mp, situat pe strada Tudor
Vladimirescu, punctul,,La StejariTârg,, oraş Horezu, județ Vâlcea,,
ce aparține proprietății publice a
oraşului Horezu în vederea
dezvoltării investiției ,,Platformă
industrială care are în componență un depozit de produse
alimentare, o secție de producere
pufuleți şi o secție de panificație,,
de către întreprinzători particulari. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se pot
obține de la primăria oraşului
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7,
oraşul Horezu, județul Vâlcea,
camera 3. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Băicoi. Nr. 62829/06.12.2016. Anunțul privind
vânzarea. Anul 2016, luna 12, ziua 07. În conformitate cu
prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare active
aparținând: 1. SC Servicii Edilitare Plopeni SRL, cu domiciliul în
localitatea Plopeni, bd. Republicii, nr. 9, bl. C17, et. P, jud.
Prahova: presă hidraulică salubritate; preț de pornire licitație:
6465 lei (fără TVA), a III - a licitație; 2. SC Ana & Petrus Properties
SRL, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Alexandru Odobescu,
nr. 65, jud. Prahova: teren în suprafață de 17.500 mp, situat în
extravilanul comunei Vâlcănești, Tarla 1, Parcela F3/1, jud.
Prahova; preț de pornire licitație: 31.756 lei, a III - a licitație;
teren fâneață extravilan, în suprafață de 9.700 mp, situat în
Vâlcănești, tarlaua 37, jud. Prahova; preț de pornire licitație:
29.704 lei, a III - a licitație; 3. SC Agresiv Desing SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei, nr.
35A, jud. Prahova: teren extravilan, în suprafață de 5000 mp;
preț de pornire licitație: 66.799,5 lei, a II - a licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești –
Scăieni, RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente
specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de
21.12.2016, orele 16.30. Licitația va avea loc în data de
22.12.2016, la orele 12.30 - 13.30, la SFO Băicoi, str. Republicii,
nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor, să înștiințeze despre acestea organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile:
nr. 46829, 46830, 62828/06.12.2016 pot fi consultate la sediul
organului fiscal, primărie și pe site - ul ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare, privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674.
Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 07.12.2016,
până pe data de 21.12.2016, inclusiv.

publicitate
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interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Prin cumpărare de la
primăria orașului Horezu, camera
3. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Primăria orașului Horezu, Strada
1 Decembrie, numărul 7, camera
3-secretarul orașului Horezu,
județul Vâlcea. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 54/2006: Costul este de 100 lei/
exemplar prin cumpărare directă.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22/12/2016, Ora
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în două
plicuri, unul exterior și unul interior, conform documentației de
atribuire. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 29/12/2016,
Ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
orașului Horezu,strada 1 Decembrie numărul 7, județul Vâlcea.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Ofertele trebuie depuse în două
exemplare. 5. Data și locul la care
se va desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 29/12/2016.
Primăria orașului Horezu, strada
1 Decembrie, numărul 7, camera
3, județul Vâlcea, ora 11:00. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Vâlcea,
Scuarul Revoluției nr. 1, județul
Vâlcea, Telefon (0250)739120, Fax
(0250)732207. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05/12/2016.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producţia anului 2016.
Organizatorul licitaţiei: Primăria
comunei Remetea, cu sediul în
comuna Remetea, P-ta Cseres
Tibor nr. 10, judeţul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.ro.
Data și ora desfășurării licitaţiei:
27.12.2016, orele 09:00. Locul
desfășurării licitaţiei: sediul Primăriei comunei Remetea, comuna

Remetea, judeţul Harghita. Tipul
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia este organizată și se va desfășu r a co nfo r m pr ev eder ilo r
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fordul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015. Data și ora preselecţiei:
20.12.2016, ora 16:00. Data și ora
limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie și
înscrierea la licitaţie este
20.12.2016, ora 15:00. Lista partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei pentru fiecare
partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată, oferit la
licitaţie este de 253 mc, volum brut,
din care: 1. Pe natură de produse:
APV nr. 1074375-HR-18771067,
UP II, UA 58 F, volum brut: 253
mc. 2. Pe specii: Brad 8 mc, Molid
245 mc, volum brut: 253 mc. Preţul
de pornire a licitaţiei este de: 250
lei/mc fara TVA conform HCL nr.
10 din Ianuarie 2016. După strigare și în continuare după fiecare
eventuala strigare (dacă este cazul)
pasul de majorare a preţului este
de 5 RON. Masa lemnoasa fasonata oferită spre vânzare provine
din fodul forestier proprietate
publică a comunei Remetea.
Caietul de sarcini poate fi solicitat
de la sediul organizatorului, începând cu data de 08.12.2016. Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, până la data de
20.12.2016, ora 15:00, o cerere de
înscriere la licitaţie, la care trebuie
să anexeze documentele prevăzute
la art. 54, alin. 3 din HG 924/2015.
Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Comuna Remetea,
tel. 0266-352.101.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfă pe numele
de Verzea George Alexandru. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat constatator
pentru activităţi desfășurate la
sediul social al PFA Creta A.
Simion, CUI: 28803271. Îl declar
nul.
l Declar pierdute carnet student și
legitimaţie student emise de
U.S.A.M.V. București pe numele
Oprea Maria.

l Declar pierdută (nulă) legitimaţie de serviciu emisă de Camera
Deputaţilor pe numele Cioabă
Mihail- Ninel.
l Pierdut certificat de înregistrare
B 2886791, emis pe data de
07.03.2014 –Societatea GBI
SERVEIS SAU LLORET DEL
MAR sucursala Constanţa, cu
sediul în Constanţa, str. Av. Vasile
Craiu nr. 1a, camera 3, ap.2, C.U.I.
27674683, J13/2023/2010.
l Pierdut certificat internațional
de conducător de ambarcațiune de
agrement, Clasa ”D”, nr. 15296,
eliberat la data: 30.01.2007 de
Autoritatea Navală Română pe
numele Ciolacu Daniel. Se declară
nul.
l Viziale Umberto, pierdut certificate de membru seria DIS nr.
2200120, eliberat de Colegiul
Medicilor Dentisti Iasi. Se declara
nul.
l Enel Distributie Dobrogea S.A.
cu sediul in Constanta, str.Nicolae
Iorga nr.89A, Nr.de ordine in
Registrul Comertului
J13/791/2002, CUI 14500308,
anunta pierderea certificatelor
constatatoare emise de Oficiul
Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Constanta
pentru sediul social precum si
pentru activitatile la terti.Le
declaram nule.
l Subsemnata Voinea Flavia
Aurelia, Persoana Fizica Autorizata inmatriculata in Registrul
Comertului sub numarul
F40/3574/2012, avand CUI
30643210 declar pierdute urmatoarele documente: Certificat de Inregistrare seria B, nr.2637572 eliberat
de ORC Bcuresti in data de
11.09.2012 pe numele Voinea
Flavia Aurelia Persoana Fizica
Autorizata; Rezolutia
nr.593380/10.09.2012 emisa de
ORC Bucuresti in dosar
nr.766114/07.09.2012 privind inregistrarea in Registrul Comertului
si autorizarea functionari Voinea
Flavia Aurelia Persoana Fizica
Autorizata si Certificatul Constatator emis in data de 10.09.2012
eliberat in baza legii 359/2004,
i n r e g i s t r a t s u b n r. 7 6 6 1 1 4
07.09.2012 privind pe Voinea
Flavia Aurelia Persoana Fizica
Autorizata. Le declar nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunț vânzare. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, luna Decembrie, anul 2016, ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Paul Tarangoi SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Vărăști, str.
Principală, nr. 338, cod de identiﬁcare ﬁscală 21753877: Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autotractor
Iveco, alb, serie șasiu WJMM1VSK00C095819. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv
TVA: 10.725 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. Total: 10.725 lei. *) Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul
nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul: Ciochir Marian.

