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OFERTE SERVICIU
l Penitenciarul Bacău scoate la 
concurs 13 posturi vacante de 
agent, după cum urmează: -8 
posturi agent operativ bărbaţi; -4 
posturi agent operativ femei; -1 
post agent operativ (evidenţă 
persoane private de libertate). 
Dosarele de înscriere complete se 
depun la structura de resurse 
umane a Penitenciarului Bacău 
până la data de 03 iulie 2017, 
inclusiv, ora 15.00. Taxa de parti-
cipare la concurs este de 85RON 
şi se plăteşte la Penitenciarul 
Bacău. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la structura de 
resurse umane a Penitenciarului 
Bacău şi pe site-ul Penitencia-
rului Bacău: anp.gov.ro/web/
penitenciarul-bacau/concursuri.

l Unitatea militară 02439 Bucu-
reşti, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
funcţionar public, consilier supe-
rior/ studii superioare, vechime 
de minim 9 ani în specialitatea 
studiilor, specializare medicină/ 
informatică/ drept, astfel: -în 
data de 10.07.2016 ora 09.00-
proba scrisă;  - în data de 
13.07.206 ora 09.00-interviul. 
Data limită de depunere a dosa-
relor 29.06.2017. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs, se vor 
depune sediul U.M. 02439 Bucu-
reşti, Biroul resurse umane, etaj 
2, camera 41, strada Institutul 
Medico -Militar nr. 3- 5, Sector 1, 
Bucureşti. Detalii privind condi-
ţiile generale şi specifice pentru 
ocuparea postului, tipul probelor, 
locul şi ora desfăşurării acestora, 
tematica şi bibliografia se pot 
obţine la telefon 021/319.6008 
interior 130 sau la sediul U.M. 
02439 Bucureşti.

l Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice 
-ANRSC, cu sediul în strada 

Stavropoleos, nr.6, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale de execuție 
vacante, pe durată nedetermi-
nată: 1.Serviciul relații internați-
onale, comunicare şi relații cu 
publicul: -Expert, gradul profesi-
onal II -1 post -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul comunicare şi 
relații publice /administrație 
publică /juridic  /economic /
tehnic / universitar etc., vechime 
în  specia l i tatea  s tudi i lor 
minimum 6 luni; 2.Direcția 
dezvoltare instituțională, resurse 
umane şi IT - Biroul IT: -Analist, 
gradul profesional II -1 post 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul 
economic/tehnic /juridic, vechime 
în  specia l i tatea  s tudi i lor 
minimum 6 luni. Concursul se 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
03.07.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 07.07.2017, 
ora 10.00 -interviul, la sediul 
ANRSC. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune la sediul 
ANRSC, până la data de 
23.06.2017, inclusiv, după urmă-
torul program: de luni până joi, 
între orele 08.30-16.00, şi vineri, 
între orele 08.30-13.30. Condițiile 
de participare, bibliografia şi 
actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul ANRSC şi la numărul 
de telefon: 021.317.97.51, int.167. 

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Vipereşti, cu sediul 
în localitatea Vipereşti, str. Princi-

pală, nr.96, judeţul Buzău, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr. 188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
Inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, 1 post. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 10.07.2017, ora 
10.30; -proba interviu în data de 
12.07.2017, ora 10.30. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare 
în domeniul agricol absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 
an. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vipereşti, județul 
Buzău, la secretariat. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Vipereşti, persoană de 
contact: Dudău Aura, telefon: 
0238.799.240, fax: 0238.799.245, 
e-mail: primar_viperesti@yahoo.
com 

l U.M.02122 Bucuresti, din 
Ministerul Apararii Nationale, 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual, pe 
perioada nedeterminata, astfel: 1. 
Inginer de sistem gr.IA in micro-
structura Comunicatii si infor-
matica: -data limita de depunere 
a dosarelor este 23.06.2017, ora 
15.30; -proba scrisa -03.07.2017, 
ora 10.30; -proba practica 
-07.07.2017, ora 10.30; -proba de 
interviu -13.07.2017, ora 10.30; - 
studii necesare:superioare de 
lunga durata, cu diploma de 
licenta in domeniul Informatica; 
- vechime in munca si in speciali-
tatea studiilor in domeniul 
postului- minim 6 ani si 6 luni. 
Depunerea dosarelor si organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M.02122 Bucuresti, Str. 

Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, 
S.1 Bucuresti, unde vor fi afisate 
si detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secreta-
riatului, la telefon 021.316.53.29.

l Spitalul Clinic Nr.1 CF 
Witting, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Plevnei, nr.142-144, 
Sectorul 6, scoate la concurs 
următoarele posturi: 1 post de 
asistent medical generalist (Pl) la 
Secția Medicină Internă II, 1 post 
de asistent medical generalist (Pl) 
la Secția ORL, 1 post  de asistent 
medical generalist (Pl) la Camera 
de Gardă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea, la sediul spitalului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
021.312.94.25/interior: 203. 

l INGG „Ana Aslan”, cu sediul 
în Bucureşti, str.Căldăruşani, 
nr.9, sector 1, cod fiscal: 4283333, 
în conformitate cu Legea 
319/2003 şi a Ordinului Minis-
trului Educaţiei nr. 6560/2012, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post vacant din cadrul Secției de 
Cercetare Biologia Îmbătrânirii: 
-1 (unu) post cercetator ştiinţific 
gr.II, biolog principal, Laborator 
Cercetare -Studiul biochimiei, 
metabolismului intermediar şi al 
farmacodinamicii tisulare. 
Condiţii generale de participare 
la concurs: -să aibă experienţă în 
domeniul de activitate şi pregă-
tire profesională corespunză-
toare, dovedită prin diplomă de 
studii superioare de specialitate; 
-să aibă referinţe profesionale 
relevante în CV pentru experi-
enţa în specialitatea postului şi 
aptitudini specifice îndeplinirii 
funcţiei; -să deţină lucrări publi-
cate în specialitatea postului. 

Condiţii specifice de participare 
la concurs: vechime în activitatea 
de cercetare-dezvoltare în specia-
litate sau în învăţământul supe-
rior de cel puţin 8 ani şi titlul 
ştiinţific de doctor; pentru candi-
daţii care provin din afara învă-
țământului superior sau a 
cercetării ştiinţifice, o vechime de 
12 ani în profilul postului, dove-
dită prin copie certificată a 
carnetului de muncă; să aibă 
participări la programe/proiecte 
de cercetare/ cercetare-dezvoltare 
cuprinse în planuri/programe de 
cercetare naţionale sau internaţi-
onale. Dosarul de concurs se va 
depune la sediul din Str.Căldăru-
şani, nr.9, Sector 1, în termen de 
30 de zile de la afişarea şi publi-
carea anunțului şi va conține 
următoarele documentele prevă-
zute la art. 15(6) din Legea 
319/2003:  a)cerere-t ip de 
înscriere; b)copii legalizate de pe 
diploma de bacalaureat sau echi-
valentă, diploma de licenţă ori 
echivalentă, însoţite de foaia 
matricolă, precum şi copie legali-
zată de pe cartea de muncă sau 
copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, 
pentru a dovedi vechimea;  c)
copie legalizată de pe diploma de 
doctor în ramura de ştiinţă cores-
punzătoare postului, precum şi 
de pe alte diplome sau titluri 
ştiinţifice ori academice; d)curri-
culum vitae;  e)lista lucrărilor 
publicate, însoţită de câte un 
exemplar din cel puţin 5 lucrări 
reprezentative; f)copie Certificat 
de membru al OBBCSSR  şi 
Autorizație de liberă practică în 
specialitatea postului; g)alte 
înscrisuri solicitate de legislaţia 
sau reglementările în vigoare. 
Concursul se va desfăşura în 
data 12.07.2017, ora 9.30, şi va 

consta în analiza dosarului de 
înscriere la concurs, verificarea 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
de lege şi aprecierea prin punctaj, 
pe baza unei grile adaptate speci-
ficului activităţii locului de 
muncă a candidatului şi a perfor-
manţelor sale. Relații suplimen-
tare se pot obține de la Serviciul 
RUNOS sau la tel. 031.805.93.01-
05, int.123.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Brăila, judeţul Brăila, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două posturi contractuale 
vacante de Registratori medicali 
la Serviciul Evaluare şi Statistică 
Medicală, conform HG 286/2011. 
Pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante de Registra-
tori medicali sunt necesare: 
diplomă de studii medii de speci-
alitate sau diplomă de studii 
mediii, cunoştinţe operare PC 
-diplomă, certificat sau atestat şi 
minim 6 luni vechime în speciali-
tate. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Brăila, astfel: -Proba 
scrisă: 03.07.2017, ora 10.00; 
-Proba practică: 06.07.2017, ora 
10.00;  -Proba interviului : 
11.07.2017, ora 10.00. Dosarele se 
depun în perioada 12.06.2017 
-23.06.2017, între orele 08.00-
14.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0239.692.222, 
int.2174, persoană de contact: 
Ref.Ene Monica Laura, Serv.
RUNOS.  

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante, durată 
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nedeterminată, conform HG 
286/2011. Numele funcţiei: -trei 
(3) posturi asistent medical gene-
ralist (PL) -Secţia Clinică I Boli 
Infecţioase Adulți; -un (1) post 
asistent medical generalist (PL) 
-Secția Clinică IV Boli Infecțioase 
Adulți; două (2) posturi asistent 
medical generalist (PL) -Secţia 
Clinică V Boli Infecţioase Adulți; 
-cinci (5) posturi asistent medical 
generalist (PL) -Secţia Clinică 
VIII Boli Infecţioase HIV/SIDA 
Copii; -trei (3) posturi asistent 
medical generalist (PL) -Secţia 
Clinică IX Boli Infecţioase Copii; 
-trei (3) posturi asistent medical 
generalist (PL) -Secţia Clinică X 
Boli Infecţioase Copii; -şase (6) 
posturi asistent medical generalist 
(PL) -Secţia Clinică XI Boli Infec-
ţioase Copii; -două (2) posturi 
asistent medical de laborator (PL) 
-Laborator Analize Medicale 
Biochimie; -trei (3) posturi asis-
tent medical de laborator (PL) 
-Laborator Analize Medicale 
Microbiologie; -un (1) post asis-
tent medical de laborator (PL) 
-Laborator Analize Medicale 
Virusologie; -trei (3) posturi asis-
tent medical de laborator (PL) 
-Laborator Analize Medicale 
Hematologie; -un (1) post asistent 
medical generalist (PL) -Compar-
timent Primiri Urgenţe de Specia-
litate; -un (1) post şef birou, studii 
economice -(S) -Birou Achiziții 
Publice şi Contractare. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Testarea 
psihologică în data de 03 iulie 
2017 -ora 10.00 -la sediul institu-
tului; -Proba scrisă în data de 12 
iulie 2017, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 19 iulie 2017, ora 
10.00; -Termenul de depunere al 
dosarelor: 23 iunie 2017. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru funcţia de 
asistent medical, generalist (PL): 
-diplomă de şcoală sanitară post-
liceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru funcţia de 
asistent medical de laborator 
(PL): -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997; -6 luni 
vechime în specialitate; -Adeve-
rinţă în specialitatea asistent 
medical de laborator. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii pentru funcţia de şef 
birou: -Diplomă de licență în 
specialitatea biroului sau diplomă 
de absolvire a învățământului 
superior de scurtă durată în speci-
alitatea biroului; -2 ani vechime în 
specialitate sau 3 ani vechime în 
specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Institutului Nați-
onal de Boli Infecțioase „Prof.Dr. 
Matei Balş”. Relaţii suplimentare 
la sediul: Institutul Național de 
Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.
S t r o e  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.ro

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, 
localitatea Bucureşti,  Șos.
Vergului, Nr.12, Sector 2, organi-
zează la sediul spitalului concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de 
execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr. 286/2011, de: 
-asistent medical generalist debu-
tant -studii superioare -Secția 
clinică medicină internă; -asistent 
medical generalist debutant -PL 
-Secția Clinică Diabet Zaharat, 
Nutriție şi Boli Metabolice; -asis-
tent medical balneofiziokinetote-
rapie şi recuperare principal -PL 
-Laborator Recuperare, Medicină 
Fizică şi Balneologie; -registrator 
medical -Cameră de gardă 
-Registratură; -asistent medical 
generalist -PL -Sterilizare; -asis-
tent medical generalist -PL 
-Compartiment ATI; -asistent 
medical generalist -PL -Chirurgie 
-Bloc operator; -asistent medical 
generalist principal -PL -Secția 
Neonatologie; -asistent medical 
radiologie -PL -Laborator Radio-
logie şi Imagistică medicală; 
-infirmieră debutantă -Secția 
Clinică Diabet Zaharat, Nutriție 
şi Boli Metabolice; -îngrijitoare 
-Secția Chirurgie Generală. 
Condițiile generale şi specifice 
pentru: Asistent medical debu-
tant, studii superioare: -diplomă 
de absolvire a învățământului 
superior de 3 ani în specialitate; 
-fără vechime; Asistent medical 
debutant -PL: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -fără vechime; Asistent 
medical -PL: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -6 luni vechime în speciali-
tate; Asistent medical principal 

-PL: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -5 ani 
vechime în specialitate; Regis-
trator medical: -diplomă de studii 
medii de specialitate sau diplomă 
de studii medii; -6 luni vechime în 
activitate; Îngrijitoare: şcoală 
generală, fără vechime; Infirmieră 
debutantă: şcoală generală, fără 
vechime. Data concursului: 
03.07.2017, ora 11.00 -proba 
scrisă; 05.07.2017 -interviul, ora 
11.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor: 23.06.2017, până la ora 
15.00. Calendarul de desfăşurare 
a concursului, bibliografia şi 
tematica se afişează la sediul şi pe 
site-ul spitalului: www.spitalma-
laxa.ro. Date de contact: Ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Primăria Comunei Sireţel, 
judeţul Iaşi, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție 
vacante de: -consilier juridic, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal, în cadrul Compartimen-
tului Juridic şi Contencios. 
Probele stabilite pentru concurs: 
-selecţia de dosare; -probă scrisă; 
-interviul. A.Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: -data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: 28.06.2017, ora 11.00; 
-data şi ora organizării probei 
scrise: 10.07.2017, ora 11.00; 
-interviul se va desfăşura pe data 
de 11.07.2017, ora 15.00; -locul 
organizării concursului: sediul 
Primăriei Comunei Sirețel, jud.
Iaşi. B.Condiţii de participare la 
concurs: -Condiții generale: 
conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 
-Condiții specifice: -Conform fişei 

postului; -Studii: superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul juridic; 
-Vechime: minim 5 ani în speciali-
tatea studiilor pentru ocuparea 
funcţiei publice. C.Relații supli-
mentare se pot obține la numărul 
de tel.0232.732.253 sau prin 
e-mail pe adresa: primariasi-
retel@yahoo.com.

l Casa Judeţeană de Pensii 
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin, B-dul Carol I, 
nr.3, judeţul Mehedinţi, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional principal, din cadrul 
comp.Plăţi Prestaţii al Direcţiei 
Stabiliri şi Plăţi Prestaţii. Probele 
stabilite pentru concurs: proba 
scrisă va fi în data de 13.07.2017, 
ora 12.00, iar data şi ora inter-
viului se afişează o dată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea III, la secretarul comisiei 
de concurs. Condiţiile de partici-
pare la concurs sunt: -Condiţiile 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -minim 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator -nivel mediu sau perfecţio-
nări/specializări atestate prin 
deţinerea unui certificat ECDL. 

Bibliografia şi alte informaţii se 
pot obţine la sediul instituţiei sau 
la telefon: 0252.341.377.

l Anunţ pentru încadrarea a 2 
(două) posturi de agent operativ 
– barbati si 1 (unu) post de agent 
administrativ fochist în sistemul 
administrației penitenciare la 
Penitenciarul Braila. Penitenci-
arul Braila, cu sediul in Braila, str. 
Carantinei nr.4A  scoate la 
concurs 2 (două) posturi de agent 
operativ – barbati si 1 (unu) post 
de agent administrativ fochist. 
Termenul de înscriere este de 15 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, adică până la 
data de 03 iulie 2017 , orele  15.00 
inclusiv, la structura de Resurse 
Umane a unitatii. Taxa de partici-
pare la concurs este de 85 lei şi se 
plăteşte la structura financiară a 
Penitenciarului Braila. Informatii 
suplimentare privind condiţiile de 
participare la concurs, cerinţele 
postului, actele necesare pentru 
dosarul de înscriere, probele de 
concurs şi locul de susţinere a 
acestora, tematica şi bibliografia 
de concurs se obtin la tel. 
0239619314 /int. 115, sau la sediul 
Penitenciarului Braila ori pe 
site-ul unitatii http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-braila, şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă – Concursuri în 
curs de derulare). 

l Primăria Comunei Bogata, 
județul Mureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţiei 
publice de execuţie vacante: 
Consilier, clasa I, gradul profesi-
onal asistent şi Consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant în 
cadrul  Biroului  f inanciar 
contabil, impozite şi taxe locale, 
asistenţă socială  din aparatul de 
specialitate al  primarului 
Comunei Bogata. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Bogata, județul Mureş, 
în data de  10  iulie 2017, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 

înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Bogata, 
județul Mureş. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei Comunei 
Bogata şi la nr. de telefon 
0265.717.100.

l Consiliul local al comunei 
Berceni, cu sediul în comuna 
Berceni, sat Berceni, Str. Prof. 
Voicu Ion, nr. 140A, județul 
Prahova,organizează concurs 
pentru  ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unor funcții 
contractuale, după cum urmează: 
1. Un post de Consilier juridic II; 
2.Un post de Referent Debutant 
în cadrul Compartimentului 
Cadastru, fond funciar, agricul-
tură şi protecția plantelor; 3.Un 
post de Bibliotecar I A  în cadrul 
Compartimentului Cultură:-
cămin cultural şi  bibliotecă. 
Pentru a ocupa un post contrac-
tual vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndepli-
nească  condițiile generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 1. Pentru postul de 
Consilier juridic II trebuie înde-
plinite următoarele condiții speci-
fice: -studii superioare de lungă 
durată în specialitatea postului 
respectiv, în domeniul  ştiințelor 
juridice, absolvite cu diplomă de 
licență -vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: minim 1 an. 2. 
Pentru postul de Referent Debu-
tant în cadrul Compartimentului 
Cadastru, fond funciar, agricul-
tură şi protecția plantelor trebuie 
îndeplinite următoarele condiții 
specifice: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
necesară: fără vechime. 3.Un post 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, 

tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 73117/07.06.2017. În 

temeiul art. 250, alin.(2) din. Legea 207/2015 privind Codul de 

Procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, 

Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării 

următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 20.06.2017, ora 

13.00, C1 locuință S+P în suprafață construită de 87,84 mp, 

suprafață beci 34,52 mp și teren intravilan 653 mp, situate în 

Breaza, Cartier Nistorești, str. Dorobanți nr. 55, jud. Prahova, preț 

de pornire 43.899 lei, proprietatea debitorului Neagu Gheorghe - 

Breaza, jud. Prahova; - În data de 21.06.2017, ora 13.00, 

autoturism Ford Focus AC Break, an fabricație 1998, preț de 

pornire 4.272 lei, proprietatea debitorului Ciobanu Nicolae Daniel 

- Comarnic, jud. Prahova; - În data de 22.06.2017, ora 13.00, 

teren intravilan 213 mp, categoria curți construcții, situat în Valea 

Doftanei, sat Teșila, pct. „Centru”, jud. Prahova, preț de pornire 

8.683 lei, proprietatea debitoarei Stanciu Ana Ruxandra - Ploiești, 

jud. Prahova; - În data de 23.06.2017, ora 11.00, remiză metalică 

„tapițerie sediu” 96 mp, situat în Câmpina, str. Târgu Mureș nr.7, 

jud. Prahova, preț de pornire 22.876 lei; remiză metalică 

„tâmplărie sediu” 273 mp, situat în Câmpina, str. Târgu Mureș 

nr.7, jud. Prahova, preț de pornire 65.228 lei; remiză metalică 

„croitorie sediu” 144 mp, situat în Câmpina, str. Târgu Mureș nr.7, 

jud Prahova, preț de pornire 34.426 lei, proprietatea debitoarei 

Amiva Auto SRL - Brebu, jud. Prahova. Prețurile de pornire a 

licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la 

sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se află 

bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 

privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 

ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011 

persoană de contact dna. Tifigiu Cristina.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 35804903. Nr. 6617 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iunie, ziua 07. 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 

28, luna iunie, anul 2017, ora 13,00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FAST AUTO STAR S.R.L., prima licitație. 

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*): Mașină pentru spălat auto, echipată cu un boiler ce optimizează combustia și 

asigură o înaltă abilitate cât și silențiozitate, acționată de un motor electric independent (defectă), Nu 

se cunosc, 1.204 lei, 19%; Mașină pentru spălat auto, echipată cu un boiler ce optimizează combustia 

și asigură o înaltă abilitate cât și silențiozitate, acționată de un motor electric independent, Nu se 

cunosc, 2.272 lei, 19%; Aparat încărcare freon, pentru service aer condiţionat la instalaţiile montate 

pe turisme şi utilitare, Nu se cunosc, 3.181 lei, 19%; Aparat presiune aer/ azot, dotat cu regulator de 

presiune la intrarea aerului comprimat de alimentare, manometre pentru presiunea aerului 

comprimat și presiunea azotului, 2 furtune cu cuple rapide, pistol de umflat cu manometru și cu tub 

venturi pentru scoaterea aerului din anvelopă, Nu se cunosc, 2.454 lei, 19%; Instalație de ridicat 

hidraulică – elevator electro-hidraulic cu două coloane, pentru atelier vulcanizare și service auto, Nu se 

cunosc, 9.088 lei, 19%; Mașină echilibrat roți, afișaj valori, sistem de măsurare și frânare, Nu se 

cunosc, 1.681 lei, 19%; Recipient colectare ulei, pneumatic, rezervor, vas colector, Nu se cunosc, 386 

lei, 19%; Aparat dejantat roți, acționat electro-pneumatic pentru montarea - demontarea anvelopelor 

turisme, SUV și utilitare, Nu se cunosc, 954 lei, 19%; Banc de lucru, structură metalică cu blat de 

lemn, Nu se cunosc, 409 lei, 19%; Banc de lucru, structură metalică cu blat de lemn, un sertar, Nu se 

cunosc, 454 lei, 19%. *) 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 și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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 juridice 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 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: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

09.06.2017.
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de Bibliotecar I A în cadrul 
Compartimentului Cultură:-
cămin cultural și bibliotecă 
trebuie îndeplinite următoarele 
condiții specifice: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime necesară:  9 ani. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -23 iunie 
2017, ora 13.00-termenul limita de 
depunere a dosarelor de concurs; 
-3 iulie 2017, ora 10.00 – probă 
scrisă; -6 iulie  2017, ora 12.00 – 
interviu. Formularele pentru 
participare la concurs se pot 
procura zilnic de la secretariatul 
de concurs al Primăriei comunei 
din Berceni, Județul  Prahova, 
telefon 0244.470.588/0244.470.216 
(int.205).

l Consiliul local al comunei 
Berceni cu sediul în comuna 

Berceni, sat Berceni, Str. Prof. 
Voicu Ion, nr. 140 A, județul 
Prahova,organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unor funcții 
contractuale, după  cum urmează:
1. Un post de Șofer I la Comparti-
mentul Gospodărie comunală,în-
treținere și transport; 2. Un post 
de Muncitor calificat I la compar-
timentul Gospodărie comuna-
lă,intreținere și transport. Pentru 
a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndepli-
nească  condițiile generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Pentru postul de 
Șofer I la Compartimentul 
Gospodărie comunală, întreținere 
și transport trebuie îndeplinite 

următoarele condiții specifice: 
-studii generale/profesionale fina-
lizate cu adeverință de studii; 
-permis de conducere categoria B, 
C, D, E obtinut de minim 2 ani; 
-aviz psihologic conducător auto; 
-atestat profesional pentru trans-
portul public de persoane și 
marfă în termen de valabilitate; 
-vechime necesară: minim 3 ani. 
Pentru postul de Muncitor cali-
ficat I la Compartimentul gospo-
dărie comunală,întreținere și 
transport trebuie îndeplinite 
următoarele condiții specifice: 
-studii generale/ profesionale 
finalizate cu adeverință de studii; 
-vechime necesară: minim 3 ani; 
Concursul  se va organiza 
conform calendarului următor: 
-23 iunie 2017-termenul limita de 
depunere a dosarelor de concurs;  
-4 iulie 2017,ora 10.00 -probă 
scrisă; -7 iulie 2017, ora 12.00 

-probă practică/interviu. Formu-
larele pentru participare la 
concurs se pot procura zilnic de la 
secretariatul de concurs al Primă-
riei comunei din Berceni, Județul  
Prahova, telefon 0244.470.588/ 
0244.470.216 (int.205).

l Clubul sportiv al comunei 
Berceni, județul Prahova, organi-
zează concurs pentru   ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei 
funcții contractuale de execuție 
de Referent I. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau 
temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale, conform 
art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286 din 23 martie 2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare: Pentru postul de Refe-
rent I in cadrul Clubului sportiv 
al comunei Berceni trebuie   inde-
plinite urmatoarele conditii speci-
fice: -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale finalizate cu 

diplomă de bacalaureat; -vechime 
necesară in muncă: minim 3 ani; 
-certificat de competenta profesi-
onală sportivă; -experiență in 
organizarea activitaților sportive. 
Concursul  se va organiza 
conform calendarului următor: 
-23 iunie 2017,ora 13.00-termenul 
limita de depunere a dosarelor de 
concurs; - 4 iulie  2017, ora 10.00 
– probă scrisă; - 7 iulie 2017, ora 
12.00 – interviu. Formularele 
pentru participare la concurs se pot 
procura zilnic de la secretariatul de 
concurs al Primăriei comunei din 
Berceni, Județul  Prahova, telefon 
0244.470.588/0244.470.216 
(int.205).

l Centrul Național al Cinemato-
grafiei anunță: Centrul Național 
al Cinematografiei organizează, la 
sediul său din București, Str. 
Dem. I. Dobrescu nr.4-6, sector 1, 
în data de 10 iulie 2017, ora 10.00, 
concurs de recrutare  pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie vacante de: consilier 

juridic, clasa I, gradul profesional 
asistent la Compartimentul 
Juridic. Condiții de participare: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
științelor juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de 
execuție minimum 1 an; Condi-
țiile specifice de participare la 
concurs și bibliografia se afișează 
la sediul și pe site-ul Centrului 
Național al Cinematografiei, 
www.cnc.gov.ro. Dosarele de 
concurs se vor depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, în condițiile legii. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Centrului Nați-
onal al Cinematografiei și la nr. de 
telefon 0213104301.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează examen/ concurs de promo-

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii Constituită la Nivelul Regiunii 

Ploiești - Serviciul Executare Silită. Număr de operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de 

executare nr. 6214607. Nr. 17692/06.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, 

Luna Iunie, Ziua 06. 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 

iunie anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nicolzoe Impex SRL, CUI 6214607, cu 

domiciliul fiscal în Slobozia, str. Gării, nr. 2, prima licitație. 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, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Autoturism Mercedes ML 

320CDI 4 Matic, serie șasiu WDC1641221A269356, an fabricație 2007, cmc 2987, negru, nr. 

înmatriculare IL-01-HHE, Nu sunt, 42.683 lei, 19%; 2. Instalație frigorifică, achiziționată în 2010, Nu 

sunt, 22.131 lei, 19%. Total: 64.814 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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 juridice 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 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: ... Pentru informații suplimentare vă puteți 

adresa la sediul nostru din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348 sau la numărul de telefon 

0244.700930/ 123. Data afișării: 09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită 

Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 315996363. Nr. 6623 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, Luna Iunie, Ziua 07. 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 

28, luna Iunie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ROMACONTATI S.R.L., licitația a - 2 - a. 

Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Daewo MF484 Matiz, nr. înmatriculare CL 07 

BRD, an fabricație 2007, nr. de identificare UU6MF48417D15404, Sm 426731KB1, culoare roșu super. 

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se cunosc. Prețul de evaluare 

sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 3.400 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) 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 și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 

pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 

Trezoreria Municipiul Calărași; 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 juridice 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 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită 

Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 14041558. Nr. 6621 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, Luna Iunie, Ziua 07. 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 

28, luna Iunie, anul 2017, ora 14.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC RODY & DIANA PREST S.R.L., prima licitație. 

Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Mercedes Benz, nr. înmatriculare CL 01 

WSW, an fabricație 2002, nr. de identificare WDB2032351F274335, 1998 cmc, benzină, culoare 

albastru. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se cunosc. Prețul 

de evaluare sau de pornire al licitației exclusiv TVA: 10.643 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 

*) 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 și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX00 

5109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezoreria Municipiul Calărași; 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 juridice 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 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 28867895. Nr. 6614 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iunie, ziua 07. 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 

28, luna iunie, anul 2017, ora 12,30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ANGHEL PROMOTOR S.R.L., prima licitație. 

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*): Autoturism Dacia SD/LSDJW/LOGAN, nr. înmatriculare CL 30 ANG, an fabricație 

2008, Nr. de identificare UU1LSDJWC39370391, 1461 cmc, motorină, culoare gri met., Nu se cunosc, 

5.208 lei, Neimpozabil; Autoturism Dacia SD/LSDJW/LOGAN, nr. înmatriculare CL 27 ANG, an 

fabricație 2007, Nr. de identificare UU1LSDJKH38618235, 1461 cmc, motorină, culoare gri met., Nu se 

cunosc, 4.755 lei, neimpozabil. *) 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 și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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 juridice 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 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: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

09.06.2017.
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vare şi recrutare în data de 
17.07.2017, ora 10.00 –proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante, 
astfel: Funcţia publică de condu-
cere vacantă pentru care se orga-
nizează concurs de promovare: •1 
post Director Executiv –Adminis-
traţia Şcolilor Sector 6; Funcţia 
publică de conducere vacantă 
pentru care se organizează 
concurs de recrutare: •1 post Şef 
Serviciu  –Serviciul Achiziţii 
Publice –Direcţia Generală Inves-
tiţii. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Sectorului 6: 
P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
17.07.2017, orele 10.00. Interviu: 
data şi ora vor fi comunicate ulte-
rior. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49  
în cazul concursului de recrutare 
şi documentele prevăzute la art. 
143 în cazul concursului de 
promovare din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 pentru apro-
b a r e a  n o r m e l o r  p r i v i n d 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Primăriei 
Sectorului 6 www.primarie6.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Sectorului 6 
-Serviciul Managementul Resur-
selor Umane şi la nr. de telefon 
0376.204.439.

l Având în vedere prevederile 
art. 58 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare 
precum şi art. 39 alin. (2) din 
Hotărârea Guvernului  nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-

tările ulterioare, Primăria 
comunei Nicolae Bălcescu organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unor  funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul aparatului de 
special itate al  Primarului 
comunei Nicolae Bălcescu: A. 
Compartiment Cadastru şi Urba-
nism -referent, clasa III, gradul 
profesional debutant -1 post. B. 
Compar t iment  F inanc ia r 
Contabil -referent, clasa III, grad 
profesional debutant -1 post. C. 
Serviciu Asistenţă Socială -refe-
rent, clasa III, grad profesional 
debutant -1 post. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
comunei Nicolae Bălcescu, str. 
Principele Mihai nr. 37A, judeţul 
Călăraşi în data de: proba scrisă: 
11 iulie 2017, ora 10.00, interviul: 
13 iulie 2017, ora 10.00. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune in termen de 20 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Nicolae 
Bălcescu şi trebuie să conţină în 
mod  obligatoriu documentele 
prevăzute de art. 49 din Hotă-
rârea Guvernului României nr. 
611/2008 după cum urmează: 
-formularul de înscriere prevăzut 
în anexa nr. 3; -copia actului de 
identitate; -copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate; -cazierul 
judiciar; -adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare; -declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverintă care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Condiţii speci-
fice: -studii  medii cu diploma de 
bacalaureat; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 1 an; 
-cunoştinţe PC: nivel mediu; 
-capacitate de analiză şi sinteză, 
comunicare, implementare, plani-
ficare şi redactare, autoperfecţio-
nare  ş i  lucru  în  ech ipă ; 
-adaptabilitate şi asumarea 

răspunderii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la Secretarul 
comunei Nicolae Bălcescu, 
telefon/ fax  0242–534411, inte-
rior 203 sau la sediul instituţiei.  

l În temeiul art. 17, alin.(1), 
art.22 şi art.49 din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi al Legii 
nr. 188/1999, republicată cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
Primăria Comunei Dumbrăveşti 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
11.07.2017, ora 12.00 -proba 
scrisă şi în data de 18.07.2017, ora 
12.00 -interviul, la sediul Primă-
riei Comunei Dumbrăveşti, 
Judeţul Prahova, concurs/
examen, în vederea ocupării func-
ției publice vacante de execuţie 
de: -inspector, grad profesional 
debutant, clasa 1 -compartiment 
registru agricol; -inspector, grad 
profesional asistent, clasa 1 
-compartiment asistenţă socială. 
Condiţii pentru înscrierea la 
concurs: -Pentru funcţia publică 
de inspector, grad profesional 
debutant, clasa 1 -compartiment 
registru agricol: a) studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă în ştiinţe administrative 
sau licenţiat în drept. Pentru 
funcţia publică de inspector, grad 
profesional asistent, clasa 1 
-compartiment asistenţă socială: 
a)studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă în ştiinţe 
administrative; b)un an vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. 
Dosarul de concurs va conţine în 
mod obligatoriu următoarele acte: 
-formular înscriere; -copie act de 
identitate; -copie după actele de 
studii; -cazier judiciar; -copia 
carnetului de muncă sau/şi adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcției publice; -adeverinţă 
medicală din care să reiasă faptul 
că este apt pentru a participa la 
concurs; -declaraţie pe propria 
răspundere că nu a desfăşurat 
poliţie politică. Actele vor fi 

prezentate în original şi copie sau 
în copie legalizată. Înscrierile la 
concurs se fac la sediul Primăriei 
Comunei Dumbrăveşti, sat 
Dumbrăveşti, nr. 98, judeţul 
Prahova. Dosarele vor fi depuse 
până la data de 29.06.2017, ora 
14.00. Date contact: tel. / fax: 
0244.226.057 /0244.226.183 sau 
adresă e-mail: dumbravesti@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Sălcuța, 
Judeţul Dolj, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcției contractuale vacante de 
execuție: Casier, compartimentul 
Contabilitate din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
comunei Sălcuța, județul Dolj. 
Condiţii cumulative necesare în 
vederea participării la concurs: 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art. 
3 din Anexa la HG 286/2011, 
modificată şi  completată prin 
HG nr. 1027/2014: studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; vechime în muncă: 
minim 2 ani; experiență în activi-
tatea de încasări şi plăți- consti-
tuie un avantaj. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Sălcuța, localitatea 
Sălcuța, str.Alexandru Ioan Cuza, 
nr.122, județul Dolj, conform 
calendarului  următor: Proba 
scrisă: data de 03.07.2017, ora 
10.00; Proba interviu: data de 
03.07.2017, ora 14.00. Detalii 
privind condițiile specifice şi bibli-
ografia de concurs sunt afişate la 
sediul şi pe site-ul instituției. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art. 6 din Anexa la HG 286/2011 
şi se vor depune în termen de 10 
de zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a,  la 
sediul Primăriei 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 Palatul Copiilor Galați, cu 
sediul în strada Mihai Bravu, nr. 
28, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
Secretar  1A-M cu normă 
întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții generale: - să aibă 
cetățenie română sau a altor state 
membre U.E. şi domiciliul stabil 
în România; - să cunoască limba 
română scris şi vorbit; - vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; - îndeplineşte condițiile 
de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; 
- să aibă capacitate deplină de 
exercițiu; - să aibă o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează; - să nu 
prezinte antecedente penale. 
Cerințele specifice: studii medii; 
studiile superioare constituie un 
avantaj; vechime în munca minim 
5 ani; cunoştințe de înțelegere a 
unei limbi de largã circulație 
(nivel minim); cunoştințe privind 
întocmirea si administrarea cores-
pondenței oficiale; cunoştințe 
privind încadrarea personalului; 
cunoştinţe de utilizare şi operare 
PC: Windows, Microsoft Office, 
Word, Excel, Internet Explorer, 
baze de date; cunoştințe de utili-
zare a softurilor specifice activi-
tații din învatamant EDUSAL, 
REVISAL, SIIIR; minim 2 ani de 
munca, într-o instituție care 
lucreaza cu elevii; expert achiziții 
publice; cunoştinţe solide în ceea 
ce priveşte legislaţia în vigoare 
privind domeniul de secretariat, 
resursa umană, PSI, SSM, inven-
tariere şi casare; permis de condu-
cere.  Concursul constă în 
parcurgerea următoarelor etape: 
Selecție dosare = 23.06.2017. 
Probă scrisă pe baza bibliografiei 
de concurs = 06.07.2017. Probă 
practică = 10.07.2017. Interviu = 
11.07.2017. Afişare rezultate 
finale = 12.07.2017. Cei interesați, 
vor putea depune dosarele  la 
secretariatul Palatului  Copiilor 
Galați până la data de 23.06.2017. 
Informații suplimentare se pot 

obține direct la avizierul instituției 
sau la telefon 0236/415028.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr. 93. 
Tel.0742.62.52.42.

CITAȚII  
l Se citează Antal Francisc în 
data de 11 iulie 2017, ora 14.00, la 
sediul SPM Beschia – Vrabie, 
pentru dezbaterea succesorală 
după defuncta sa mama Antal 
Carolina, decedată la data de 
11.07.2016, ultimul domiciliu în 
Braşov”.

l Numitul Ceranu Doru cu 
ultimul domiciliu în Tg-Jiu, str. 
Minerilor, bl. 9, sc.3, et.1, ap. 58, 
jud. Gorj este chemat în data de 
28.06.2017 la Judecătoria Tg-Jiu, 
în calitate de pârât, sala 5, orele 
1 1 . 3 0 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1295/318/2017, C12, având ca 
obiect divorţ.

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe lângă 
Camera de Arbitraj şi Mediere 
din mun. Iaşi, Bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 
1, jud. Iaşi, în calitate de pârâți, la 
data de 19.06.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotărâri 
care să țină loc de contract de 
vânzare, în proces cu Huțupaşu 
Ion, Huțupaşu Lili, Bădărău 
Sorin-Irinel şi Bădărău Cristina, 
în calitate de reclamanți.

l Apăscăriţei Daniel, cu domi-
ciliul  în Dorohoi, jud. Botoşani, 
în calitate de reclamant, dosar 
nr. 520/222/2016, citează la 
Judecătoria Dorohoi în data de 
14.06.2017 pe Apăscăriţei 
Ştefan şi Apăscăriţei Maricica, 
în calitate de pârâţi, cu reşe-
dinţa în Belgia.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 4293809. Nr. 6619 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Iunie, ziua 07. 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 28, luna iunie, ora 10,30, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 

6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului FLORINELA SRL, 

licitația a 2 -a: a) clădire spațiu alimentație publică, cu caracter provizoriu, în suprafață construită la 

sol de 100 mp, situată în mun. Călărași, str. Platforma Chiciu, Km 374 Dunăre, jud. Călărași, preț de 

pornire al licitației 44.216 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 

caz: Creditori: -; Sarcini: -. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de 

clădiri ... în suprafață de ... mp, situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... 

(exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. 

c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile titlului 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea 

este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; 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 juridice 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 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: Teren - contract închiriere cu C.N. 

A.P.D.F. Giurgiu. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită 

Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 14041558. Nr. 6620 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ 

Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Iunie, Ziua 07. 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 28, luna Iunie, ora 13.30, anul 2017, în localitatea Călărași, 

str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului, SC 

RODY & DIANA PREST SRL, prima licitație: a) Construcție atelier, magazie, birouri, suprafață 

construită 191 mp și teren intravilan, în suprafață de 191 mp, situată în jud. Călărași, mun. Călărași, 

str. Locomotivei, nr. 5 - valoare 67.339 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Nu se cunosc. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de 

clădire/ ansamblului de clădiri ..., în suprafață de ... mp, situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de 

pornire al licitației ... (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori: -. Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA *), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. *) În conformitate 

cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezoreria Municipiul 

Calărași; 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 juridice 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 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: ... 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

ANUNȚURI
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l Eventualii moștenitori ai 
defunctului Iordan Ilie, decedat 
la data de 24.03.2017, cu ultimul 
domiciliu în București, strada 
Idealului, nr.5, sector 3, sunt 
chemați la Societatea Profesio-
nală Notarială Bucur și Asociaţii, 
cu sediul în București, Bule-
vardul Chișinău, nr.15, bl.A4, 
scara 2, parter, ap.46, sector 2, în 
data de 27.06.2017, ora 16.00, 
pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale. Dacă 
succesibilii citați nu își exercită 
dreptul de a accepta în termenul 
prevăzut de art.1103 din Codul 
Civil, vor fi prezumați că renunță 
la moștenire.

l Green Olanrewaju, cetăţean 
nigerian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Germania, Augs-
burg, Wertinger str, nr.101, 
86156, este citat pe data de 
07.09.2017 la Judecătoria Turda 
în dos. nr.6491/328/2016 în cali-
tate de pârât.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, 
Bavla Ida sunt citaţi pe data de 
03.07.2017 la Judecătoria Turda 
în dos. nr.455/328/2015 în calitate 
de pârâţi.

l Parohia Pasărea, Comuna 
Brănești, cu sediul în Sat 
Pasărea, Str.Nicolae Bălcescu, nr. 
32A, Com. Brănești, Judeţul 
Ilfov, în calitate de reclamantă, a 
cheamat în judecată în calitate de 
pârâtă Comuna Brănești, repre-
zentată prin Primar, în cauza 
având ca obiect “să se constate că 
Parohia Pasărea a dobândit, prin 
efectul uzucapiunii de 30 de ani, 
dreptul de proprietate asupra 
terenului în suprafaţă de 
13.000mp, și prin accesiune 
dreptul de proprietate asupra 
bisericii și a construcţiilor 
aferente acesteia, toate situate în 
intravilanul Satului Pasărea, Str.
Nicolae Bălcescu, nr.32A, 
Comuna Brănești, Judeţul Ilfov, 
cauză ce formează obiectul dosa-
rului nr.1067/93/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului Ilfov- Secţia 
civilă, cu termen de judecată la 
data de 13.06.2017, Complet F5, 
ora 9,00.

l Dinculeanu Maria, din com. 
Murgași, sat Murgași, str.Popa 
Murgășanu, nr. 39, Dolj, este 
chemată la Judecătoria Craiova 
la data de 06.07.2017, ora 10.30, 
complet C17, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r  n r . 
37878/215/2016, în proces cu 
Duval Nistor și Duval Delia.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 

București, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
culele: Dacia, culoare negru, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Strada Huedin nr. 15, bloc 34, sc. 
2, sector 4, București; Ford 
Scorpio, culoare vișiniu, aflat în 
Strada Huedin nr. 15, bloc 34, sc. 
2, sector 4, București; Opel 
Vectra, culoare gri, cu nr. de 
înmatriculare străin P 1704BB, 
aflat în Strada Izvorul Mureșului 
Nr. 5, lateral bloc D6, sector 4 
București; Renault, culoare gri, 
fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în Strada Turnu Măgurele 
nr. 19, bloc S1, în parcare faţă 
scară 2; Matiz, culoare alb, fără 
plăcuţe de înmatriculare, aflat în 
Şos. Berceni nr. 22, spate bloc 6, 
pe alee de acces; Mercedes Vito 
(dubă), culoare roșu, fără plăcuţe 
de înmatriculare, aflat în Bd. 
Constantin Brâncoveanu Nr. 81, 
faţă bloc 27, sc. A; În caz contrar 
se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea și depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv 
Şoseaua Berceni Fort nr. 5, Sector 
4, București.

DIVERSE  
l SCL Grey Agriculture SRL 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Anexa gosp[odareasca 
in exploatatie agricola” propus a 
fi amplsat in comuna Liebling, 
extravilan, CF nr. 403398, 
Liebling nr. Top 403398, judetul 
Timis. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM Timis, localitatea 
Timisoara, B-dul. Liviu rebreanu 
nr. 18-18A, si la sediul SCL Grey 
Agriculture SRL, localitatea 
Timisoara, P-ta Unirii nr. 9, et. 3, 
ap. 8, jud. Timis, in zilele de 
luni-joi, intre orele 08:00- 16:30, 
vineri intre orele 08:00-14:00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Timis.

l S.C. Leader Production 
S.R.L.– C.U.I. 36605607, com. 
Vidra, sat Sintești, str. Principală 
nr. 380, Ilfov, titular al activităţii 
Comerţ cu ridicata al deșeurilor 
și resturilor, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitate. Infor-
maţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activi-
tăţii pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Ilfov, str. Lacul Morii nr. 

1, sector 6, București, tel./ fax 
340.15.21/ 0746248440 în zilele 
de luni- joi între orele 9-13. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. Ilfov în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

l Comuna Alma, cu sediul în 
comuna Alma, județul Sibiu, cod 
poștal: 557021, cod fiscal: 
16343277, tel./fax: 0269.257.545, 
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com, în conformi-
tate cu Legea nr. 350/2005, 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile, cu modificările 
și completările ulterioare. Pentru 
a putea participa la procedura 
privind atribuirea contractului de 
finanțare nerambursabilă, solici-
tanții trebuie să fie persoane 
fizice sau persoane juridice fără 
scop patrimonial - asociații ori 
fundații constituite conform legii 
sau culte religioase recunoscute 
conform legii. Data-limită pentru 
depunerea proiectelor este de 
28.06.2017, ora 12.00. Comuna 
Alma accelerează aplicarea 
procedurii de selecţie de proiecte, 
în baza art. 20, alin.2 din Legea 
350/2005, motivat de prejudiciul 
ce s-ar aduce imaginii comuni-
tăţii în cazul în care aceste activi-
tăţi nu s-ar demara sau nu s-ar 
desfășura în a doua  parte a 
trimestrului II al anului 2017. 
Selecţia publică de proiecte și 
evaluare în vederea atribuirii 
contractelor de finanțări neram-
bursabile în anul 2017, de la 
bugetul local va avea loc în data 
de 30.06.2017, ora 12.00, pentru 
următoarele domenii: Susţinere 
culte religioase recunoscute de 
lege, activităţi culturale, imple-
mentare programe sportive 
-suma totală: 59.000 Lei, conform 

HCL nr. 40/30.05.2017. Docu-
mentația pentru elaborarea și 
prezentarea propunerii de proiect 
și informații suplimentare se pot 
o b ț i n e  d e  l a  P r i m ă r i a 
C o m u n e i   A l m a ,  s t r.  M . 
Eminescu, nr. 226, județul Sibiu, 
t e l . / f a x :  0 2 6 9 . 2 5 7 . 5 4 5 , 
0269.257.535, e-mail: primaria_
alma@yahoo.com, site-ul: http://
www.comunaalma.ro. Programul 
anual al finanțării nerambursa-
bile a fost publicat în Monitorul 
Oficial -Partea a VI-a nr. 
105/08.06.2017.

NOTIFICĂRI  
l Leavis Cont IPURL - Admi-
nistrator judiciar notifica deschi-
derea procedurii generale  a 
insolventei privind pe SC Carino 
Gold International ,cu sediul in 
Ploiesti, str. Stefan cel Mare, nr. 
32 Jud Prahova, avand CUI 
30863194. dosar 1680/105/2017 
Tribunalul Prahova. Termen 
predare gestiune 30.05.2017, 
depunere declaratii de creanta 
pana la 23.06.2017, termen intoc-
mire tabel preliminar 13.07.2017, 
contestatii preliminar 07.08.2017 
termen tabel definitiv 07.08.2017. 
Adunarea creditorilor 18.07.2017. 
Relatii la 0723880617.

LICITAȚII  
l Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu, cu 
sediul în Giurgiu, strada Mircea 
cel Bătrân, nr.36, jud.Giurgiu, 
vinde prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare un număr de 
14 autovehicule. Infomaţii supli-
mentare la www.politiadefron-
tiera.ro, structuri teritoriale, 
ITPF Giurgiu, informaţii de 
interes public.

l Inspectoratul de Poliţie Jude-
ţean Olt organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 
unor spaţii în suprafaţă totală de 
3mp, aflate în Slatina, str. Mihai 
Eminescu, nr.19-21, în incinta 
sediului Centrului de Reţinere și 
Arestare Preventivă, după cum 
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1 
mp în camera nr.11 și 1 mp în 
camera de așteptare și perche-
ziţie corporală la încarcerare, în 
scopul implementării unui sistem 
de efectuare a convorbirilor tele-
fonice pentru persoanele private 
de libertate, conform art.133 și 
art.246 din HG nr.157/2016 
privind regimul de aplicare a 
Legii nr.254/2013. Persoanele 
interesate se vor prezenta la 
sediul unităţii din Slatina, str.
Primăverii, nr.15, jud.Olt, de 
unde, în perioada 09-26.06.2017, 
orele 08.00-11.00, pot solicita în 
scris fișa de date a achiziţiei, care 
se obţine contra sumei de 5.00 lei.

l Anunţ de participare privind 
delegarea gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice – 
negociere directă - 1. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon  și de 
fax, adresa de e-mail ale dele-
gatarului: Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Comuna Micești, 
cu sediul în Sat Micești, Strada 
Principală, Comuna Micești, 
Judeţul Argeș, cod poștal 117465, 
cod de identificare fiscală 
4318474, Tel. / Fax:0248234002, 
e-mail primaria.micesti@yahoo.
com; 2. Hotărârea privind stabi-
lirea modalităţii de gestiune: 
Hotărârea Consiliului Local 
Micești nr.38/16.11.2015 privind 
aprobarea documentaţiei pentru 
delegarea gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă al 

comunei Micești; Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei 
Micești nr. 16 din 04.10.2016 
privind aprobarea modificării si 
completării Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Micești Nr. 38 / 
16.11.2015 privind aprobarea 
documentaţiei pentru delegarea 
gestiunii Serviciului public de 
alimentare cu apă al comunei 
Micești; HG nr. 717/2008 pentru 
aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea si 
atribuirea contractelor de dele-
gare a gestiunii serviciilor comu-
nitare de utilităţi publice, a 
criteriilor de selectie-cadru a 
ofertelor pentru serviciile comu-
nitare de utilităţi publice și a 
Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice; 3. Aria terito-
rială unde urmează a se presta/
furniza serviciul/activitatea: 
Teritoriul administrativ al 
Comunei Micești din Judeţul 
Argeș; 4. Activitatea/serviciul 
care urmează să fie prestată /
prestat/furnizată /furnizat deta-
liat pe activităţi: Delegarea de 
gestiune a Serviciului public de 
alimentare cu apă al comunei 
Micești din Judeţul Argeș. 5. 
Durata contractului de delegare 
a gestiunii: 1 an; 6. Denumirea, 
numărul de telefon  și de fax  și 
adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia  de dele-
gare, precum  și modalităţile de 
obţinere a documentaţiei : 
Primăria Comunei Micești, Sat 
Micești, Str. Principală, Comuna 
Micești, Judeţul Argeș,  Tel./Fax: 
0248234002, e-mail: primaria.
micesti@yahoo.com Documen-
taţia poate fi obţinută în una 
dintre următoarele modalităţi: pe 
site-ul propriu:  www.comunami-

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 34872918. Nr. 6622 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iunie, 

Ziua 07. 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 28, luna Iunie, anul 2017, ora 11.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC LA PÂINICI S.R.L., licitația a - 3 - 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, 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Malaxor aluat oțel ITR 50 Italia, capacitate 42 kg (48 litri), 128 kg/h, diametru vas 45 cm, motor 230 V, 

dimensiuni (l x L x h) 48 x 80,5 x 82,5 (cm), greutate netă 107 4 kg, Nu se cunosc, 4.023 lei, 19%; Cuptor patiserie electric marca Primax 

Italia, convecție/ injecție abur direct Inox, capacitate 10 tăvi 400 x 600 mm, volum 1 mc, finisare externă scotch-brite, cameră de coacere 

cu colțuri rotunjite pentru curățare ușoară, control digital, 200 programe de gătire ajustabile, 4 faze de cicluri de gătire, sondă de 
0

temperatură, sistem de gătire At , preîncălzire, răcire rapidă cameră, funcție de pornire întârziată, rotire inversă automată a ventilatorului, 

ventilator cu două viteze, control al umidității, iluminare interioară, ușă cu geam dublu ușor de deschis și de curățat, sistem de închidere 

etanș al camerii de coacere, distanța între saniere 80 mm, alimentare: 400V/3N/50Hz, dimensiuni (L x l x h mm): 860 x 835 x 1130, 

greutate (Kg): 150, Putere (W): 16500, Nu se cunosc, 8.823 lei, 19%; Cameră de dospire Primax Italia ce asigură microclimatul pentru 

procesul de dospire, Nu se cunosc, 4.926 lei, 19%; Masă frigorifică ventilată 2 uși cod CGN2, material interior/ exterior: inox, dimenisuni 

interioare 43 cm/ 53 cm, material izolant poliuretan 35/40 kg/mc, panou control digital, resistor electric decongelare automată, sistem 

special de evaporare a apei, garnituri magnetice detașabile, condiții ambientale: 43 °C și umiditate 65%, temperatură de lucru: -2 / +8, 

dimesiuni: 1400 x 700 x 1000 h, capacitate 281 1, greutate 110 kg, Nu se cunosc, 2.668 lei, 19%; Malaxor aluat cu braț rabatabil, diametru 

vas 500 mm, adâncime vas 330 mm, capacitate vas 64 l, capacitate aluat 45 kg, capacitate făiană 29 kg, dimensiuni (lxLxh) 540 x 860 x 

970 (mm), greutate netă 155 kg, putere 1,2 - 1,8 kW, Nu se cunosc, 1.873 lei, 19%; Mașină de banc întins foietaj Easy 400mm; lățime de 

lucru 400 mm, cilindru teflon cu diametru 60 mm, înălțime de ridicare role 0,1 - 34 mm, dimenisuni (mm): 1000 x 680 x 400, greutate 35 

kg, Nu se cunosc, 2.142 lei, 19%; Cuptor de patiserie electric EUE907HS EN46, convecție/ abur, dimensiuni exterioare: 920 x 690 x 850 

(mm), dimenisuni interioare: 660 x 420 x 600 (mm), greutate 100 kg, material inox, panou de control analogic, Nu se cunosc, 4.866 lei, 

19%; Malaxor planetar pentru creme, cuvă extractabilă, panou de control regulator de viteză și comutator de siguranță, Nu se cunosc, 

2.392 lei, 19%; Hotă condensare a vaporilor CFE-9C, Nu se cunosc, 2.461 lei, 19%; Cameră dospire CLFE 901, dimensiuni: 860 x 910 x 

1810 (mm); greutate: 65 - 240 kg; sursa alimentare * 230 V, Nu se cunosc, 2.323 lei, 19%; Vitrină caldă de banc JP160L (vitrină caldă de 

expunere), Nu se cunosc, 1.269 lei, 19%; Vitrină rece de banc VFB160, (vitrină rece de expunere), Nu se cunosc, 1.586 lei, 19%. *) 

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 și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) 

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezoreria Municipiul Calărași; 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 juridice 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 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

ANUNȚURI
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cesti.ro; de la sediul Primăria 
Comunei Miceşti. 7. Dacă este 
cazul, costul  şi condiţiile de plată 
în vederea obţinerii documentaţiei  
de delegare: Nu se percepe taxă 
pentru obținerea documentației; 
8. Termenul limită de depunere a 
ofertelor, data  şi ora, adresa la 
care se depun / transmit ofertele: 
12.07.2017, ora 16 – Primăria 
Comunei Miceşti, Sat Miceşti, Str. 
Principală, Comuna Miceşti, 
Judeţul Argeş, la Registratură; 9. 
Data, ora   şi locul deschiderii 
ofertelor: 13.07.2017, ora 10 - la 
sediul Primăriei Comunei Miceşti: 
Sat Miceşti, Str. Principală, 
Comuna Miceşti, Judeţul Argeş; 
10. Dacă este cazul, garanţiile 

solicitate : 250 lei; 11. Durata de 
valabilitate a ofertei : 90 de zile 
calendaristice de la data depu-
nerii ofertelor; 12. Pagina  web pe 
care este disponibilă documen-
taţia : www.comunamicesti.ro

l Debitorul SC Euro Club Hote-
luri Și Restaurante SRL societate 
în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Spațiu 
comercial în suprafață utilă de 
241,55mp, situat la parterul 
blocului în Bucuresti, Str. Cerce-
tătorilor nr.9, sector 4. Prețul de 
porn i re  a l  l i c i ta ț i e i  e s t e 
de  143.592euro inclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini este de 

2.500 lei, exclusiv TVA. 2.10 
locuri de parcare supraterane şi 3 
locuri de parcare la subsolul 
blocului situat în Bucureşti, Str. 
Cercetătorilor nr. 9, sector 4. 
Prețul de pornire al licitației 
pentru locurile de parcare este 
cuprins între 1.848,5 euro inclusiv 
TVA/loc de parcare şi 5.092,5euro 
inclusiv TVA/ loc de parcare, în 
funcție de amplasare. Prețul 
Caietului de sarcini este de 1.000 
lei, exclusiv TVA. Prima şedință 
de licitație a fost fixată la data de 
19.06.2017, iar dacă bunurile 
imobile (spațiu comercial şi locu-
rile de parcare supraterane /
subterane) nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 

de licitații au fost fixate în datele 
de  03.07.2017, 17.07.2017, 
3 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
2 8 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
2 5 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 1 0 . 2 0 1 7 , 
23 .10 .2017,  06 .11 .2017 ş i 
20.11.2017 ora 14.30 la acelaşi 
preț de pornire. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO86FNNB000102560484RO01 
deschis la Credit Europe Bank 
România, Sucursala Bucureşti, pe 
seama debitoarei SC Euro Club 
Hoteluri Și Restaurante SRL cel 
târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedința de 
licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; 

-achiziționarea cel târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită 
pentru şedința de licitație a Caie-
tului de sarcini. Prețul caietului 
de sarcini se achită prin OP în 
c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK - Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichida-
torului judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 
71, et. 5, sector 1. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Municipiul Roman cu sediul în 
Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, 
t e l .  0 2 3 3 /  2 0 8 6 2 0 ,  f a x 
0233/741604, e-mail transport1@
primariaroman.ro, anunţă conti-
nuarea procedurii de atribuire a 
contractului de delegare a gesti-
unii serviciului de transport 
public local de persoane prin 
curse regulate prin negociere 
directă, procedură aprobată prin 
H.C.L. Roman nr. 18/14.02.2008, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Durata contractului de 
delegare a gestiunii va fi de 6 ani, 
pe traseele  2 şi 3 aşa cum au fost 
aprobate prin hotărârea anterior 
menţionată cu modificările şi 
completările ulterioare. Docu-
mentaţia de atribuire a contrac-
tului de delegare pe suport de 
hârtie poate fi solicitată de la 
Autoritatea de autorizare - 
camera 39 – Inspector Lucian 
Ghercă,  telefon 0233/208620, fax 
0233/741604, cerinţele de eligibili-
tate fiind următoarele: a) licenţa 
de transport; b) certificat consta-
tator eliberat de oficiul registrului 
comerţului pentru operatorii 
români sau un document similar 
eliberat de autoritatea compe-
tentă din ţara de origine pentru 
operatorii străini, după caz; c) 
certificate constatatoare în termen 
privind îndeplinirea obligaţiilor 
eligibile de plată a impozitelor şi 
taxelor către stat şi cele locale, 
precum şi a contribuţiei pentru 
asigurările sociale de stat, valabile 
la data deschiderii ofertelor 
(formulare-tip eliberate de autori-
tăţile competente din ţara în care 
ofertantul este rezident), din 
localitatea unde îşi are sediul 
ofertantul; d) declaraţie pe 
propria răspundere a reprezen-
tantului legal al ofertantului, 
după caz, din care să rezulte că 
nu se află întruna dintre situaţiile 
prevăzute de Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, cu 
modificările ulterioare. Ofertele se 
depun la Municipiul Roman cu 
sediul în Roman, Piaţa Roman 
Vodă nr. 1- biroul unic, program 
luni-vineri, orele 8:30-12:00. 
Termenul limită de depunere a 
ofertelor este 10.07.2017, orele 
12:00, acestea urmând a fi 
deschise în ziua de 11.07.2017, 
orele 8:30, la adresa anterior 
menţionată, camera 39.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr. 1: Hala de depozitare si birouri 

administrativ- compus din teren 
cu suprafata de 3.127 mp si 
constructii cu suprafata  utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur)(60% din valoarea de 
evaluare fara TVA). Activul nr.2: 
Proprietate imobiliara - teren 
situat in Zona Antibiotice, jud.
Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 15.06.2017 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iasi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, in 
data de 15 iunie 2017 orele 12:00 
şi se va desfăşura în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 24.03.2017. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 15.06.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742,109899, Fax 
0232.240890.

l Primăria Comunei Negreşti, 
cu sediul în comuna Negreşti, 
DJ156A, nr.117, judeţul Neamţ, 
cod poştal: 617157, cod fiscal: 
17474424, tel./fax: 0233.246.944, 
organizează licitaţie publică 
d e s c h i s ă ,  c o n f o r m  O U G 
nr.54/2006, în vederea concesio-
nării teren păşune în suprafaţă 
de 34,6ha lot Slatina Poiana 
situat în extravilanul comunei 
Negreşti, judeţul Neamţ, din 
domeniul public al acesteia, în 
vederea întreţinerii prin păşunat. 
Documentaţia de atribuire 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea procedurii de concesionare 
se achiziţionează de la sediul 
Primăriei Comunei Negreşti la 
preţul de 50Lei. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 100Lei şi 
se achită prin plată direct la 
casieria unităţii. Garanţia de 
participare este în cuantum de 
300Lei şi va achitată prin plată 
direct la casieria unităţii. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 29.06.2017, ora 16.00. 

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

Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Dosar executare 190. Nr. 

17703/07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 07. 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 22, luna 

iunie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului SC EMON ELECTRIC SA, cu sediul în localitatea Câmpina, bd. Nicolae Balcescu, nr. 1A, jud. Prahova, CUI 

10415382, prima licitație: 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; Automobil mixt, tip 7120 F, nr. 

identificare UU-4270094W0002328, capacitate cilindrică 549, serie motor 7243, motorină, culoare alb - gri metalizat, an fabricație 1998, 

nr. înmatriculare PH-04-KUK, Nu se cunosc, 17.187 lei, 19%; Autospecială , scară hidraulică + furgon persoane, tip 16230 F, nr. 

identificare UU4940003T0088543, capacitate cilindrică 10344, serie motor 22401, motorină, culoare roșu + gri, an fabricație 1996, nr. 

înmatriculare PH-04-YIL, Nu se cunosc, 34.556 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, berlină, 4 uși, tip Passat, nr. identificare 

WVWZZZ3BZYP048120, capacitate cilindrică 1781, serie motor 027144, culoare albastru, benzină, an fabricație 1999, nr. înmatriculare 

PH-98-SOL, Nu se cunosc, 8.775 lei, 19%; Remorcă utilitară camion, marca Compa, tip 2000 AE Expres, nr. identificare 

UVP215SUCYDAE0357, culoare roșu, an fabricație 2000, nr. înmatriculare PH-06-BBC, Nu se cunosc, 1.819 lei, 19%; Autoutilitară 

mercedes Benz, furgon cabină 3 + 1 uși, tip Sprinter 2100 - 3550, nr. identificare WDB9024621P955092, capacitate cilindrică 2874, serie 

motor 290359, motorină, culoare albă, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH-15-EMO, Nu se cunosc, 15.459 lei, 19%; Autoturism 

Volkswagen break, 4 + 1 uși, tip Golf Variant 1,9 TDI, nr. identificare WVWZZZ1JZ3W248676, capacitate cilindrică 1898, serie motor 

1535633, motorină, culoare gri metalizat, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH-11-EMO, Nu se cunosc, 11.094 lei, 19%; Autoturism 

Opel, berlină 4 uși, tip Vectra 2,2 DTI, nr. identificare WOLOZCF6931007814, capacitate cilindrică 2172, serie motor 17D42703, motorină, 

culoare gri, an fabricație 2003, nr. înmatriculare PH-85-YNA, Nu se cunosc, 15.732 lei, 19%; Autospecială marca Kraz, macara cab. retr. 2 

uși cu braț telescopic, nr. identificare 362317/3A0193141, capacitate cilindrică 1486, serie motor 598137, motorină, culoare galbenă, an 

fabricație 1979, nr. înmatriculare PH-13-EMO, Nu se cunosc, 7.138 lei, 19%; Autoutilitară marca Ford, furgon cabină integrată 3 + 1 dublă 

uși, tip varianta PU2/ transit, connect, nr. identificare WFOUXXTTPU5K20400, capacitate cilindrică 1753, serie motor 5k20400, motorină, 

culoare albă, an fabricație 2005, nr. înmatriculare PH-18-EMO, Nu se cunosc, 9.457 lei, 19%; Semiremorcă Schmitz, camion platformă cu 

prelată, tip SCS 24, nr. identificare WSMS6980000066512, culoare roșu, an fabricație 1994, nr. înmatriculare PH-41-EMO, Nu se cunosc, 

11.412 lei, 19%; Remorcă O2, metal car, caroserie Dc supra structură deschisă, tip 2RPM-3,5 //, nr. identificare UXS215SUP6DEM0001, 

an fabricație 2006, culoare negru, nr. înmatriculare PH-43-EMO, Nu se cunosc, 6.684 lei, 19%; Autoturism m1, Volkswagen, caroserie AA 

berlină, tip 3C/AABKPXO/Passat, nr. identificare WVWZZZ3CZ6P162141, capacitate cilindrică 1968, serie motor 092153, an fabricație 

2006, motorină, culoare maro, nr. înmatriculare PH-01-EMO, Nu se cunosc, 24.189 lei, 19%; Remorcă, marca mecanică Mârșa, caroserie 

platformă oblon metalic, tip ZDK120R, nr. identificare UVW2HZDK12R3DA001, an fabricație 2003, culoare verde, nr. înmatriculare PH-

44-EMO, Nu se cunosc, 17.460 lei, 19%; Tractor UTB, caroserie, cabină 2 uși/ cadru, tip U683DT, nr. identificare UZTU0683468303132, 

capacitate cilindrică 3759, serie motor 5561, an fabricație 2006, motorină, culoare roșu, nr. înmatriculare, PH-45-EMO, Nu se cunosc, 

35.238 lei, 19%; Autoturism m1, Volkswagen, caroserie ab berlină cu hayon, tip 1K/ABBWAXO/Golf, nr. identificare 

WVWZZZ1KZ7P011770, capacitate cilindrică 1984, serie motor 083740, an fabricație 2007, benzină, culoare negru, nr. înmatriculare PH-

33-AMS, Nu se cunosc, 23.689 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 3500, nr. identificare 

ROOB66K3320038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-49-EMO, Nu se cunosc, 7.366 lei, 19%; Remorcă specială O2, 

marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750 Relian, nr. identificare ROOB66K3320039, an fabricație 2006, culoare gri, nr. 

înmatriculare PH-50-EMO, Nu se cunosc, 4.274 lei, 19%; Remorcă specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 3500, nr. 

identificare ROOB66M3310038, an fabricație 2006, culoare gri, nr. înmatriculare PH-51-EMO, Nu se cunosc, 7.366 lei, 19%; Remorcă 

specială O2, marca Rema, caroserie SG alte activități, tip RTT 1750, nr. identificare ROOB66M3320047, an fabricație 2006, culoare gri, 

nr.înmatriculare PH-52-EMO, Nu se cunosc, 4.274 lei, 19%; Autoturism Volkswagen, caroserie 3 volume, berlină, 4 uși, tip 1J/Borra, nr. 

identificare WVWZZZ1JZ1W610431, capacitate cilindica 1595, serie motor 895518, an fabricație 2001, benzină, culoare albastru, nr. 

înmatriculare PH-16-EMO, Nu se cunosc, 9.366 lei, 19%; Autoutilitară N1, Mercedes Benz, caroserie BB Furgon, tip 906KA35 Sprinter 315 

CDI, nr. identificare WDB9066379S353227, capacitate cilindrică 2148, serie motor 51673161, an fabricație 2009, motorină, culoare alb, 

nr. înmatriculare PH-26-EMO, Nu se cunosc, 43.831 lei, 19%; Autoturism m1, Volkswagen, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, tip 

7HC/300KCFCAXO/ Caravelle, nr. identificare WV2ZZZ7HZAH219165, capacitate cilindrică 1968, serie motor 001549, an fabricație 2010, 

motorină, culoare gri, nr. înmatriculare PH-09-EMO, Nu se cunosc, 44.104 lei, 19%; Autoturism m1, Volkswagen, caroserie AF vehicul cu 

utilizare multiplă, tip 7HC/300KCFCAXO/Caravelle, nr. identificare WV2ZZZ7HZAH219258, capacitate cilindrică 1968, serie motor 

002983, an fabricație 2010, motorină, culoare gri, nr. înmatriculare PH-10-EMO, Nu se cunosc, 44.104 lei,19%; Autoturism M1G BMW, 

caroserie AC Break, tip X5/ZW61/5B/X5xDrive 40 D, nr. identificare WBAZW61010L561764, capacitate cilindrică 2993, serie motor 

21207568, an fabricație 2011, motorină, negru, nr. înmatriculare PH-12-MAT, Nu se cunosc, 84.480 lei, 19%; Structură metalică 

susținere pod rulant tip șopron metalic, suprafață 157.96 mp, înălțime maximă 6.19 m, nr. inventar 310621, Nu se cunosc, 239.942 lei, 

19%; Pod rulant Elmas, utilaj de ridicat, funcționează în hala de turnare deservind două mese vibratoare. Are deschidere de 6.20 m și 

sarcina maximna de 5 t, nr. inventar 330178, Nu se cunosc, 19.324 lei,19%; Centrală termică Viessman Piromat, este o centrală ce 

funcționează pe material lemnos, în construcția de fontă ce livrează apă caldă pentru rețeaua de încălzire a clădirilor din incintă, are 

puterea termică de 40 kw și un randament de 92%, nr. inventar 310549, Nu se cunosc, 64.152 lei, 19%; Laborator Pram, este destinat 

măsurătorilor instalațiilor electrice, nr. inventar 320533, Nu se cunosc, 57.216 lei, 19%; Masă turnare 13 x 3.5 m/ Avermann, număr de 

inventar 31-0399, Nu se cunosc, 100.231 lei, 19%; Masă turnare 13 x 3.5 m/ Avermann, număr de inventar 31-0400, Nu se cunosc, 

100.231 lei, 19%; Post tranformare PT 171, semimobil, în carcasă din beton, trasportabil auto, tip MJ/JT, nr. inventar 31-0561, Nu se 

cunosc, 157.241 lei, 19%; Atelier mecanic în construcție demolabilă, nr. inventar 31-0565, Nu se cunosc, 87.346 lei, 19%; Trusă testări 

CMC 356 Omicron pentru testarea circuitelor electice și calibrare, trusă de mare acuratețe, nr. inventar 32-0427, Nu se cunosc, 85.581 lei, 

19%; Total: 1.400.318 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 al licitației; c). împuternicirea persoanei care 

îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea,respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 

sediul nostru din Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 348 sau la numărul de telefon 0244.700.931/ 123. Data afișării: 09.06.2017.

ANUNȚURI



16 VINERI / 9  IUNIE  2017

Ofertele vor fi transmise până la 
data de 30.06.2017, ora 15.00, la 
sediul  Primăriei  Comunei 
Negreşti, sat Negreşti, comuna 
Negreşti, judeţul Neamţ. Şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 03.07.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti. Denumirea 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Neamţ, Secţia Contencios 
Administativ şi Fiscal, b-dul 
Republicii, nr.16, localitatea 
Piatra-Neamţ,  cod poştal : 
610005, telefon: 0233.212.294, 
fax: 0233.235.655, e-mail: tribu-
nal-neamt@iust.ro

PIERDERI  
l Pierdut dipsoziţia nr. 556 resti-
tuire imobil de către primaria 
oraşului Călimăneşti, pe numele 
Pârvulescu Oltea . Se declară 
nulă.

l Subsemnatul Timofte Vasile 
Mugurel cu CI MZ nr.597760, 
CNP 1721231224990, cu domici-
liul în sat Hărmăneştii-Vechi jud. 
Iaşi, am pierdut în data de 15 mai 
2017 pe raza jud. Iaşi următoarele 
documente: -certificat pregătire 
p r o f e s i o n a l ă  C P C  s e r i a 
0258642000, -certificat pregătire 
profesională ADR seria 024556, 

-certificat transport agabaritic 
seria 0290267. Le declar nule.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţia eliberată de A.E.S. Sector 5 
pe numele Niculescu Stănică.

l S.C. Luxury Leather S.R.L., cu 
sediu în Şieu- Măgheruş, jud. 
Bistriţa Năsăud, C.U.I. 35385929, 
declară pierdută cartea de inter-
venţie pentru casa de marcat 
DATECS DP-25BT cu seria 
22022836.

l Prună Ciprian Daniel –pierdut 
diplomă curs preparatori fizici 
emisă de Federaţia Română de 

Fotbal –Şcoala Federală de 
Antrenori, cu nr. 0016 eliberată la 
08 iunie 2006.

l Pierdut  Proces  verba l 
20.05.1983, pe numele Raboj 
Mihail si Georgeta. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
Contract construire nr.1577/1968, 
pe numele Constantinescu 
Nicolae si Constantinescu Profira. 

Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare 
cumparare 355/I/1982, Proces 
verbal predare primire locuinta 
din 18.11.1982, Act aditionat din 
19.03.1987, Georgescu Aurora. Le 
declar nule.

l Pierdut Proces verbal din 
26.09.1973 si Act aditional din 
7.12.1973, pe numele Negru 

Bogdan si Negru Cristiana 
Cecilia. Le declar nule.

l Pierdut atestat manager trans-
port marfă, eliberat de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Ştefan Nicole-
ta-Gianina, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregis-
trare Societatea K-1 Official 
Romania. Declar nul.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 6144099. Nr. 6618 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Iunie, ziua 07. 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 28, luna iunie, ora 10,00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, 

nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului, AUGER PETRUȘ 

SRL, licitația a - 3 –a. a) Construcție Atelier Mecanic + Birouri în suprafață de 449,94 mp și Teren 

aferent construcției 449,94 mp, situată în Loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași, nr. cadastral 60-C7, lot 

5, preț de pornire al licitației 71.654 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ 

ansamblului de clădiri intravilan în suprafață de 2.079,256 mp, situat în localitatea Ștefan Cel Mare, 

jud. Călărași, nr. cadastral 60, lot 5, preț de evaluare/ de pornire al licitației 12.083 lei (exclusiv 

TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. c) alte 

bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile titlului 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea 

este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; 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 juridice 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 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: Bunurile se vând în ansamblu, valoare 

totală 83.737 lei (exclusiv TVA*). Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau 

la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 26181610. Nr. 6616 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iunie, ziua 07. 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 

28, luna iunie, anul 2017, ora 09,30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului DIESEL INTEGRAT RSI S.R.L., licitația a - 2 - 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*): Stand testare și reparații pentru pompe, Nu se cunosc, 4.526 lei, 19%; Cabinet 

de ansamblare/ dezasamblare sisteme de injecție, Nu se cunosc, 37.431 lei, 19%; Modul testare și 

reparare injectoare varianta common rail, Nu se cunosc, 81.723 lei, 19%; Modul testare și reparare 

injectoare variante clasice, Nu se cunosc, 16.970 lei, 19%; Aparatură testare și diagnoză sisteme 

injecție diesel varianta common rail, Nu se cunosc, 88.763 lei, 19%; Aparatură testare și diagnoză 

sisteme injecție diesel varianta clasice, Nu se cunosc, 52.958 lei, 19%; Echipamente auxiliare, Nu se 

cunosc, 24.972 lei, 19%. *) 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 și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; 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 juridice 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 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: -----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită 

Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 32339235. Nr. 6624 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ 

Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Iunie, Ziua 07. 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 28, luna Iunie, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, 

str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului, SC 

ZIVA LOHN SRL, licitația a - 3 - a. a) Construcție C1 cu destinația locuință, tip parter, suprafață 

construită 80 mp, număr cadastral 838 - C1, Cartea funciară 20632 UAT Călărași - valoare 24.250 lei; - 

Construcție C2 cu destinația magazie, suprafață construită 30 mp, număr cadastral 838 - C2, Cartea 

funciară 20632 UAT Călărași - valoare 6.147 lei; - Construcție C1 cu destinația anexă, suprafață 

construită 9 mp, număr cadastral 838 - C3, Cartea funciară 20632 UAT Călărăsi - valoare 2.049 lei și 

teren intravilan curți construcții, în suprafață 710 mp, număr cadastral 838, Cartea funciară 20632 

UAT Călărași, preț de pornire al licitației 122.027 lei (exclusiv TVA *), situate în Mun. Călărași, str. 

Grivița, nr. 96, jud. Călărași, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: 

CEC Bank SA Sucursala Călărași. Sarcini: Ipotecă de rang I Contract de Credit. b) teren care nu este 

aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ..., în suprafață de ... mp, situat în localitatea 

..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... 

lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -

. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ 

neimpozabilă. 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 

Trezoreria Municipiul Calărași; 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 juridice 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 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: Bunurile se vând în ansamblu, valoare totală 154.473 lei (exclusiv TVA *). Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939/ int. 159. Data 

afișării: 09.06.2017.

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită 

persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 113288293. Nr. 6615 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna Iunie, ziua 07. 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 

28, luna iunie, anul 2017, ora 09,00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului AROM EXIM S.R.L., licitația a - 2 - 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*): Cuptor Pentru Fabricarea Covrigilor, Marca Moretti Forni, convector electric, cu o cameră de 

coacere, Model SP 25, serie 14367, fabricație 2005, U 380V, Fz 50Hz, P 0,75KW, Masa 72kg, Italia 

Dimensiune interior 91x50x8, bandă grătar inox, Nu se cunosc, 10.274 lei, 19%; Malaxor Aluat 

Universal Caracteristici universale: Malaxor aluat, diametru vas 500 mm, adâncime vas 330 mm, 

capacitate vas 64 l, capacitate aluat 45 kg, capacitate făină 29 kg, dimensiuni (lxLxh) 540 x 860 x 970 

(mm), greutate netă 155 kg, putere 1,2 – 1,8 kW, Nu se cunosc, 1.040 lei, 19%. *) 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 și completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 

Trezorerie Municipiul Călărași; 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 juridice 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 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: -----. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 09.06.2017.

ANUNȚURI


