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OFERTE SERVICIU

Angajăm personal pentru 
depozi te  d in  Angl ia , 
Irlanda și Germania. Se 
plăteste doar transportul! 
Contact: 0748.702.150, 
ysiiea.ro@gmail.com.

l Angajăm șoferi de TIR, 
Danemarca  –Norveg ia . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l Cautăm familie internă 
pentru îngrijire gospodărie în 
zona Pantelimon, județul Ilfov. 
Oferim cazare și salariu. 
0722.356.151.

l INCDTP Sucursala ICPI 
Bucuresti, Str. Ion Minulescu, 
nr. 93, sect. 3, organizeaza 
concurs pentru un post de 
tehnician cercetare in Departa-
mentul Cercetare Biotehnologii 
si Protectia Mediului. Condi-
tiile de participare: absolventi 
cu abilitati de cercetare, experi-
enta minim 10 ani, cunoasterea 
unei limbi straine (preferabil 
engleza), utilizatori avansati de 
calculator, abilitati in redac-
tare, monitorizare si raportare 
de lucrari stiintifice confom 
pachetelor de informatii speci-
fice activitatii de cercetare. 
Dosarele de concurs se depun 
in termen de 20 de zile de la 
data aparitiei anuntului. 
Relatii: Serv. Resurse umane;  
icpi@icpi.ro;  doina.serb@icpi.
ro. tel: 021 3235060 / 114

l Liceul Tehnologic „Horia 
Vintilă”, cu sediul în locali-
tatea Segarcea, str.Unirii, 
nr.33, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar 
vacante de: -Îngrijitor cură-
țenie I: 1 post, perioadă deter-
m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011.  Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.10.2017, 
ora 13.00; -Proba interviu în 
data de 27.10.2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-Condiții generale, conform 
Art.3 din HG 286/23.03.2011, 
cu modificările și completările 
ulterioare; -studii: generale; 
-vechime: nu este necesară; 
-cunoașterea normelor tehnice 
privind curățenia și dezin-
fecția; -abilităţi de relaţionare 
și comunicare cu tot personalul 
școlii; -abilitatea de a lucra în 
echipă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Lice-
ului  Tehnologic  „Horia 
Vintilă”, Segarcea. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceul 
Tehnologic „Horia Vintilă”, 
persoană de contact: Hristea 
Daniela, telefon: 0769.032.993, 
fax: 0251.210.401, e-mail: 
dicahr@yahoo.com.                

l În conformitate cu prevede-
rile Legii 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordinului Minis-
trului Sănătăţii numărul 
284/2007, privind Metodolo-
gia-cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, 
actualizat și completat prin 
Ordinul 954/2017, Spitalul 
Municipal Fălticeni, cu sediul 
în municipiul Fălticeni, judeţul 
Suceava, strada Ion Creangă, 
numărul 1,  organizează 
concurs /examen pentru 
ocuparea funcţiei specifice 
comitetului  director  de 
director financiar-contabil. La 
concurs se pot înscrie candi-
daţi care   îndeplinesc cumu-
lativ următoarele condiţii: 
Criterii generale: a) au domici-
liul stabil în România; b) nu au 
fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 

de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d) 
nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criterii specifice: 
1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în profil 
economic; 2. au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studi-
ilor. Concursul/examenul 
constă în: -test-grilă pentru 
verificarea cunoștinţelor din 
legislaţia specifică prevăzută în 
bibliografie și se va desfășura 
în data de 02.11.2017, ora 
10.00; -susţinerea proiectului/
lucrării de specialitate pe o 
temă din domeniul de activi-
tate al postului și se va desfă-
șura în data de 02.11.2017, ora 
14.00; -interviul de selecţie și se 
va desfășura în data de 
02.11.2017, ora 15.00. Data-li-
mită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 23.10.2017, 
ora 16.00. Bibliografia pentru 
concurs/examen și teme-
le-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afișează la sediul 
Spitalului Municipal Fălticeni 
și se publică pe site-ul spita-
lului: www.spital-falticeni.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  t e l e f o n u l : 
0752.126.626,  Servic iul 
Resurse Umane.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordinului 
Ministrului Sănătăţii numărul 
284/2007, privind Metodolo-
gia-cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, 
actualizat și completat prin 
Ordinul 954/2017, Spitalul 
Municipal Fălticeni, cu sediul 
în municipiul Fălticeni, judeţul 
Suceava, strada Ion Creangă, 
numărul 1,  organizează 
concurs /examen pentru 
ocuparea funcţiei specifice 

comitetului  director  de 
director medical. La concurs se 
pot înscrie candidaţi care   
îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele condiţii: Criterii gene-
rale: a) au domiciliul stabil în 
România;  b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c) au o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criterii specifice: a)
sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în profil medicină; b)sunt 
confirmaţi ca medic specialist; 
c)au cel puţin 5 ani vechime în 
specialitatea respectivă. 
Concursul /examenul constă 
în: -test-grilă pentru verificarea 
cunoștinţelor din legislaţia 
specifică prevăzută în biblio-

grafie și se va desfășura în data 
de 01.11.2017, ora 10.00; -susţi-
nerea proiectului/lucrării de 
specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al 
postului și se va desfășura în 
data de 01.11.2017, ora 14.00; 
-interviul de selecţie și se va 
d e s f ă ș u r a  î n  d a t a  d e 
01.11.2017, ora 15.00. Data-li-
mită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 23.10.2017, 
ora 16.00. Bibliografia pentru 
concurs /examen și teme-
le-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afișează la sediul 
Spitalului Municipal Fălticeni 
și se publică pe site-ul spita-
lului: www.spital-falticeni.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  t e l e f o n u l : 
0752.126.626,  Servic iul 
Resurse Umane.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Cervenia, cu sediul în locali-
tatea Cervenia, strada Vedea, 
nr.123, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei vacante 
contractual de paznic, 1 post, 
conform HG 286/2011 . 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
31 octombrie 2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 1 
noiembrie 2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii: 
-studii: generale; -atestat 
profesional conform Legii 
nr.333/2003; -vechime în 
muncă minim 5 ani; -permis 
de conducere categoria B. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Cervenia. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Cervenia, 
persoană de contact: Dumi-
trescu Marius ,  te lefon: 
0784.292.983.

l Școala Gimnazială „Nicolae 
Iorga” Iași, cu sediul în locali-
tatea Iași, strada Hlincea, 
numărul 7, județul Iași, orga-
nizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de bibliotecar, conform 
HG 286/23.03.2011. Număr 
posturi: 1. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 7.XI.2017, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
9.XI.2017, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Studii: 
Absolvirea, cu examen de 
diplomă, a unei instituţii de 
învăţământ superior, secţia de 
biblioteconomie sau a altor 
instituţii de învăţământ supe-
rior ai căror absolvenţi au 

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 11994 din  04.10.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 04. 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 01, luna noiembrie, anul 

2017, ora 12.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului ROMACONTATI 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 licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 

Autoturism Daewo MF484 Matiz, nr. înmatriculare CL-07-BRD, an fabricație 2007, nr. de identificare 

UU6MF48417D15404, Sm 426731KB1, culoare roșu super, Nu se cunosc, 3.070 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 al 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 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 sau la numărul de telefon 0242.312.939, 

int. 159. Data afișării: 06.10.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Admini-

strare Fiscală. Direcția Gene-

rală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Pu-

blice Călărași. Serviciul Co-

lectare Venituri și Executare 

Silită Persoane Fizice. Nr. 

471167/06.10.2017. Anunțul 

privind anularea licitației. 

Anul 2017, Luna 10, Ziua 06. 

Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, 

din localiatatea Călărași str. 

Eroilor nr. 6-8, anunță anu-

larea licitației publice ce urma 

să aibă loc în data de 18.10. 

2017 și care a fost organizată 

în scopul valorificării bunu-

rilor sechestrate ce aparțin 

debitorului CRISTEA ION, cu 

domiciliul în localiatea Draga-

lina, județul Călărași, întrucât 

a fost aprobată eșalonarea la 

plată a obligațiilor fiscale în 

data de 06.10.2017.
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urmat cursuri de specializare 
acreditate din domeniul biblio-
teconomiei; -Vechime: -Nu se 
solicită. Condiții specifice: 
-cunoştinţe operare PC: 
Windows (nivel avansat); 
Microsoft  Office  (nivel 
avansat); Tehnologii Internet 
(nivel avansat); -experiență în 
implementarea de activități în 
cadrul proiectelor educaționale 
şi europene; -expert accesare 
fonduri structurale şi de 
coeziune europene; -abilități de 
lucru cu elevi cu cerinţe educa-
tive speciale; -abilităţi de 
comunicare şi relaţii publice. 
Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul unității şcolare, 
cu sediul în Iaşi. Relații supli-
mentare la sediul unității 
şcolare, din Iaşi,  strada 
Hlincea, nr.7, persoană de 
contact: Cojocaru Aloiza, 
telefon: 0232.266.667.

l Comuna Plosca, Judeţul 
Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Plosca, strada Dunării, 
n u m ă r u l  1 6 6 ,  j u d e ţ u l 
Teleorman,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
administrator public. -Numele 

funcţiei: administrator public; 
Număr posturi: 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 01.11.2017, 
ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 02.11.2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1. 
Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor juridice şi /
sau ştiinţelor economice şi /sau 
tehnice; 2.Experienţă de minim 
9 ani în administraţia publică 
locală; 3.Capacitate de expri-
mare (scris, citit, vorbit) -nivel 
mediu în cel puţin o limbă de 
circulaţie internaţională; 4.
Cunoşt inţe  operare  PC 
-Windows, Microsoft Office, 
Interne -cel puţin nivel mediu; 
5.Să aibă abilităţi de organi-
zare şi coordonare, de analiză 
şi sinteză, planificare şi acţiune 
strategică, control şi depistare 
a deficienţelor; 6. Să aibă capa-
citate relaţională cu superiorii, 
co legi i ,  subordonaţ i i  ş i 
publicul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 

Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Plosca. Relaţii 
suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Plosca, persoană 
de contact: Daniela Soare, 
telefon: 0247.327.501.

l Primăria Comunei Răcă-
ciuni, judeţul Bacău, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă de 
consilier, studii superioare, 
grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului 
Impozite şi Taxe Locale din 
aparatul de specialitate al 
primarului comunei Răcă-
ciuni. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Comunei 
Răcăciuni, judeţul Bacău, în 
data de 09 noiembrie 2017, ora 
10.00, proba scrisă, şi 13 
noiembrie 2017, ora 10.00, 
interviul. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen 
de 20 de zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, şi la 
sediul Primăriei Comunei 
Răcăciuni. Condiţiile generale: 
conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: 
conform prevederilor art.9, 
lit.a) şi art.57, alin.5), lit.a), din 
Legea nr.188/1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul economic; 
-un an în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice, pentru ocuparea func-
ţiilor publice de execuţie de 
grad profesional asistent din 
clasa I; -cunoştinţe operare PC 
nivel mediu. Bibliografia stabi-
lită şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Răcăciuni sau la telefon: 
0234.251.212.        

l Consiliul de Administrație 
al Grădiniței Suflet de copil, cu 
sediul în Bucureşti, Șos.
Fundeni, nr.254, Sect.2, tel. 
0745.481.536, anunță organi-
zarea concursului pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
didactice titularizabile în 
asociere cu Centrul de concurs: 
Grădinița Happy Tree. Educa-
toare- 3 posturi titularizabile. 
Concursul se va desfăşura 
conform următorului grafic: 
1.Înregistrarea cererilor la 
secretariatul unității: 20-23 
octombrie 2017, între orele 
10.00-14.00. 2.Afişarea listei 
candidaților admişi pentru 

susținerea probelor de concurs: 
23 octombrie 2017. 3.Proba 
practică/inspecția specială la 
clasă: 24-31 octombrie 2017. 
4.Proba scrisă: 01 noiembrie 
2017. 5.Afişarea rezultatelor: 
01 noiembrie 2017. 6. Depu-
nerea contestațiilor: 02 noiem-
b r i e  2 0 1 7 .  7 . A f i ş a r e a 
rezultatelor finale şi reparti-
zarea candidaților: 03 noiem-
brie 2017.

l Institutul Oncologic “Prof. 
Dr. Alexandru Trestioreanu” 
Bucureşti scoate la concurs, 
conform HG 286/2011, un post 
vacant contractual de Șef 
Serviciu Financiar-Contabili-
tate Gradul II. Cerințe pentru 
ocuparea postului: diplomă de 
licenţă în specialitate econo-
mică, 5 ani vechime în speciali-
tate economică, concurs pentru 
ocuparea postului. Dosarele de 
concurs se depun la Serv. 
RUNOS din cadrul Institu-
tu lu i  până  l a  da ta  de 
25.10.2017, ora 14.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
31.10.2017, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
02.11.2017, ora 9.00, la sediul 
Institutului din Șos.Fundeni, 
nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai 
multe informații pot fi obținute 
la avizierul institutului şi pe 
site-ul www.iob.ro

CITAȚII  
l Se citează Adomnicăi Liviu, 
ca pârât  în dosarul  nr. 
16089/193/2015, al Judecăto-
riei Botoşani, cu termen la data 
de 10.10.2017.

l Numita Țâmbalariu Elena- 
Mihaela cu domiciliul legal în 
mun. Galați, domiciliată legal 
în mun. Galați, Str. Victor 
Papilian nr.1, Bl. B, sc. 7, et.3, 
ap.133 este  citată în calitate de 
pârată în Dosarul civil nr. 
2809/121/2017, avand ca obiect 
deschiderea procedurii de 
adoptie internă, cu termen de 
judecată în data de 20.10.2017, 
sala 3, ora 09 la Tribunalul 
Galați în vederea exprimării 
consimțământului la adopție.

l Numitii: Bujoreanu Neculai, 
cu domiciliul legal în: mun. 
Galați, str. Laminoriştilor, nr. 4, 
bl. G4, sc.1, ap. 88, jud. Galați, 
Papacu Anamaria, cu domici-
liul legal în: mun. Galați, str. 
Oțelarilor, nr. 18, bl. V2, ap. 16, 
jud. Galați, sunt citați la Tribu-
nalul Galați  la data de 
20.10.2017, în dosarul civil nr. 
3331/121/2017, sala 3, ora 
08,30 în proces cu D.G.A.S.P.C. 
Galaţi, având ca obiect deschi-
derea procedurii de adoptie 
internă în vederea exprimării 

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 11989 din 04.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, 

Ziua 04. 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 01, luna 

Noiembrie, ora 09.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC AUGER PETRUȘ SRL, licitația a- 2- a: a) 

Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 2.529,196 mp (nr. cad. 60) situat în com. Ștefan 

Cel Mare, jud. Călărași - lot 5 și construcție atelier mecanic + birouri (nr. cad. 60-c7) în suprafață 

construită de 449,94 mp amplasată pe acest teren. Preț de pornire al licitației 96.434 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 …, situat în …, 

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 19%). Invităm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 

înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

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

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

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

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

licitației. 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: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 06.10.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. 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.11992 din 04.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, 

Ziua 04. 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 01, luna 

Noiembrie, 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 FLORINELA SRL, prima licitație: 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 

45.655 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 …, situat în …, 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 0242.312939, int. 159. Data afișării: 06.10.2017.
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consimțământului la adopție.

l Molnar Rozalia, soţia lui 
Ferencz Martin, este chemată 
la Judecătoria Topliţa în data 
de 26.10.2017, în Dosar 
nr.2004/326/2016, în proces cu 
Angi Ibolya. 

l Csata Victoria, Csiki Ana şi 
Csata Iosif a lui Iosif sunt 
chemaţi la Judecătoria Topliţa 
în data de 26.10.2017, în Dosar 
nr.182/326/2017, în proces cu 
Ciubuca Doina.

l Ezzulddin Salam Srteb 
Ezzulddin este chemat la Jude-
cătoria Topliţa în data de 
08.11.2017, ora 8.30, în Dosar 
nr.497/326/2017 -divorţ cu 
Gheorghiu Ramona. 

l Subsemnatul Lita Ion Viorel 
(fost Preda), în calitate de 
pârât,  este citat pentru 
t e r m e n u l  d i n  d a t a  d e 
26.10.2017, ora 09.00, Judecă-
toria Bălceşti, în contradictoriu 
cu reclamanta Alexandru 
Mariana (fostă Dumitru), 
având ca obiect exercitarea 
autorităţii părinteşti. 

l Bilan Petru, cu ultimul 
domiciliu în Iaşi, str.Carpaţi, 
nr.6, bl.908A, sc.B, et.3, ap.10, 
este chemat la Judecătoria 

Iaşi, sala1, complet C36M, 
dosar 19313/245/2016, în data 
de 16.10.2017, ora 08:30, în 
calitate de pârât, în proces cu 
reclamanţii Bilan Veronica şi 
Bilan Tudor, pentru pensie de 
întreţinere.

l Se citează Radu Emil, domi-
ciliu Drăgăneşti Olt, pentru 
19.10.2017, ora 12.00, Judecă-
t o r i a  S l a t i n a ,  D o s a r 
646/311/2016.

l Grecza Susana mar. cu Ilea 
Ioan, Grecza Simion sunt citaţi 
pe data de 16.11.2017 la Jude-
cător ia  Turda în  dosar 
3845/328/2017, în calitate de 
pârâţi.

l Boia-Oprea Florica, având 
domiciliul în Satul Aduna-
ţii-Copăceni, Comuna Aduna-
ţii-Copăceni, Jud. Giurgiu, este 
citată în calitate de pârâtă 
p e n t r u  t e r m e n u l  d i n 
11.10.2017, ora 8,30 la Judecă-
toria Giurgiu, în dosar nr. 
3995/236/2017, complet CN8, 
sala 4, privind contestaţia 
Raiffeisen Bank SA la notifi-
care dare în plată imobil.

l Călin Marta– Mihaela, este 
citată la Judecătoria Iaşi, 
Dosar nr. 30015/245/2016, 
termen 25.10.2017, ora 8.30, 

sala 2, Complet C25 pentru 
divorț.

l Se citeaza Enache Mariana, 
fiica lui Florea si a Victoriei, 
născută în comuna Salcia, sat 
Tudor Vladimirescu, jud. 
Teleorman, pentru data de 
2 4 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r 
3447/329/2016, privind ieşirea 
din diviziune.

l Margarint (fosta Gavril) este 
chemata in judecata de catre 
Gavril Petrache pentru partaj 
in dosarul nr. 24117/245/2015 
de pe rolul Judecatoriei Iasi cu 
termen la data de 13.11.2017 
ora 8 la C36M, et.1, sala 1.

DIVERSE  
l SC Tatu Bar&Grill SRL, 
avand  sediul in Ilfov, Otopeni, 
str. Tufanului, nr. 2D, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Construire micro 
fabrica de bere”, propusa a fi 
amplasata in judetul Ilfov, 
Com. Moara Vlasiei, sat. 
Caciulati, str. Linia Teiului fn., 
NC 55822.  Informati i le 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Ilfov din  Bucuresti, str.Aleea 

Lacul Morii nr.1, sector 6 si la 
sediul  SC Bar&Grill SRL. 
Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov incepand cu data de 
09.10.2017.

l Aceasta informare este efec-
tuata de   Omv Petrom SA   
titular al proiectului, “consoli-
dare mal   rau    Trotus   in 
zona   sondei   510   SI   510   A   
Burcioaia”, cu sediul in Bucu-
resti,   str. Coralilor, nr. 22, 
Sector 1, J40/8302/23.10.1997, 
CUI 1590082, ce intentioneza 
sa solicite de la Administratia 
Bazinala de Apa Siret, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 
real izarea lucrari lor  de   
“consolidare mal   rau Trotus   
in zona    sondei    510   si   510   
a Burcioaia”, propus a fi 
amplasat in extravilanul locali-
tatii Burcioaia, municipiul 
Adjud,    judetul   Vrancea. 
Aceasta investitie este noua. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conform cu prevederile    Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi-
carile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la 

Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod 
postal 100329,   tel/fax: 0244-
513233.
   
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Acvarius SRL 
desemnat prin hotararea din 
data de 06.09.2017,  pronun-
tata de Tribunalul Constanta- 
Secţia a II-a Civila, în dosarul 
nr.391/118/2017, notifica 
deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva 
Acvarius SRL, cu sediul in Sat 
Agigea, Comuna Agigea,  zona 
libera C-TA SUD, LOT K1, 
INC.1A,  Eta j  P,  Judet 
Constanţa, CUI 5944514, nr. 
de ordine in registrul comer-
tului J13/280/2005. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impo-
triva ACVARIUS SRL vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Constanta- Secţia 
a II-a Civila, în dosarul 
nr.391/118/2017, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 
18.10.2017; b) termenul limita 

pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creantelor 16.11.2017; c) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 14.12.2017.

l Apel de selecție. Asociația 
Grupul de Acțiune Locală 
Vrancea Sud – Est, cu sediul în 
localitatea Răstoaca, județul 
Vrancea, beneficiar al ajuto-
rului financiar nerambursabil 
în cadrul Măsurii 19 în condi-
țiile Programului Național 
pentru Dezvoltare Rurală 
2014-2020 România, privind 
implementarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală pe teritoriul 
format din comunele Băleşti, 
Ciorăşti, Gugeşti, Gologanu, 
Măicăneşti, Milcovul, Năneşti, 
Răstoaca, Sihlea, Slobozia 
Ciorăşti şi Tătăranu din 
județul Vrancea, Salcia Tudor, 
Scorțaru Nou, Măxineni din 
județul Brăila, respectiv 
Nămoloasa din județul Galați. 
Anunță lansarea sesiunii 
continue de depunere proiecte 
cu evaluare lunară Nr. 2/2017  
începând cu data de 09.10.2017 
pentru următoarele măsuri 
prevăzute în cadrul  Strategiei 
de Dezvoltare Locală: Măsura1 
– Cooperare în sectoarele Ministerul Finanțelor Publice. 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. 23160809. Nr. 11996 din 04.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 04. 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 01, luna Noiembrie, anul 2017, ora 13.30, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC CARPATICA TRUST 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, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autoutilitară BB 

furgon Renault Master, an fabricație 2001, nr. înmatriculare CL 08 MUR, serie motor 288085, serie 

șasiu VF1FDCCH523891646, combustibil motorină, culoare alb, Nu se cunosc 10.240 lei, 19%; 

Autospecializată Fiat Ducato, an fabricatie 2004, nr. înmatriculare CL 09 MUR, serie motor 0145221, 

serie șasiu ZFA24400007491059, combustibil motorină, culoare alb, Nu se cunosc, 20.095 lei, 

19%; Remorcă Zuck 2AK, nr. înmatriculare CL 11 MUR, an fabricație 1991, suprastructură închisă, 

serie șasiu 8244, culoare alb, Nu se cunosc, 7.679 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 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: 06.10.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 16711212. Nr. 11991 din 04.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, Ziua 04. 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 01, luna Noiembrie, anul 2017, ora 10.30, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC FILIP CONSTRUCT 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 *): Autoturism Fiat 

Doblo, an fabricație 2005, nr. înmatriculare CL 68 BMM, culoare albastru, Nu se cunosc, 6.570 lei, 

19%; Autoturism Dacia Logan Break, an fabricație 2005, nr. înmatriculare CL 03 NBD, culoare alb, 

Nu se cunosc, 4.680 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 

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: 06.10.2017.
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agricol și pomicol. Buget total  
66.853 euro. Beneficiari eligi-
bili: Parteneriate constituite în 
baza unui Acord de cooperare 
și în a cărui componență să fie 
cel puțin un fermier sau un 
grup de producători/o coopera-
tivă din sector și cel puțin un 
partener din următoarele cate-
gorii: Microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici, organizații 
nonguvernamentale, consilii 
locale, unități școlare, sanitare, 
de agrement și alimentație 
publică.).  Suma maximă 
nerambursabilă pentru un 
proiect :50.000 euro Măsura2- 
Investiții în active fizice. Buget 
total  160.439 euro. Beneficiari 
eligibili: Exploatații agricole cu 
activitate în teritoriul GAL, din 
categoria micro-întreprinde-
rilor sau întreprinderilor mici; 
Unități de procesare a produ-
selor agricole din categoria 
micro-întreprinderilor sau 
întreprinderilor mici din terito-
riul GAL; Asociații ale cultiva-
t o r i l o r  d e  p l a n t e  s a u 

crescătorilor de animale din 
teritoriul GAL; Alte forme 
asociative din teritoriul GAL: 
Cooperative, grupuri de produ-
cători etc. Suma maximă 
nerambursabilă pentru un 
proiect :100.000 euro. Măsura5 
– Servicii sociale. Buget total  
120.340 euro. Beneficiari eligi-
bili: Comunele, conform legis-
lației naționale în vigoare; 
ONG-uri, conform legislației 
naționale în vigoare; Unități de 
cult, conform legislației națio-
nale în vigoare; Parteneriate 
publice-private. Suma maximă 
nerambursabilă pentru un 
proiect: 90.000 euro. Măsura6 
– Sprijin pentru eficientizarea 
utilizării apei în agricultură. 
Buget total 33.450 euro. Bene-
ficiari eligibili: Organizațiile 
utilizatorilor de apă pentru 
irigații ce au în proprietate 
infrastructura de irigații; Fede-
rații ale utilizatorilor de apă 
pentru irigații. Suma maximă 
nerambursabilă pentru un 
proiect: 25.000 euro. Măsura 8 

– Infrastructura agricolă de 
acces. Buget total 106.988 euro. 
Beneficiari eligibili: Unitățile 
administrativ teritoriale și/sau 
asociații ale acestora, consti-
tuite conform legislației națio-
nale în vigoare. Suma maximă 
nerambursabilă pentru un 
proiect: 80.000 euro. Depu-
nerea proiectelor din cadrul 
sesiunii continue cu evaluare 
lunară Nr. 2/2017 se face la 
sediul Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Vrancea Sud – 
Est din comuna Răstoaca, 
județul Vrancea în intervalul 
orar 09:00 – 14:00 până la data 
de 31.12.2017. Depunerea  
proiectelor în cadrul sesiunii 
continue cu evaluare lunară se 
oprește când valoarea proiec-
telor depuse este mai mare de 
120% din valoarea alocată 
măsurii. Solicitantul de finan-
țare trebuie să îndeplinească 
cerințele de conformitate și 
eligibilitate menționate în 
cadrul Ghidului Solicitantului 
aferent fiecărei  măsuri. 

Ghidului solicitantului și 
procedura de selecție se regă-
sesc pe site-ul www.galvrancea-
sudes t . ro .  Informaț i i l e 
detaliate privind accesarea și 
derularea măsurilor sunt 
disponibile pe suport  tipărit la 
sediul GAL Vrancea Sud Est 
din localitatea Răstoaca, unde 
pot fi consultate de către posi-
bilii solicitanți. Pentru infor-

mații suplimentare puteți 
contacta experții GAL Vrancea 
Sud Est la sediul din comuna 
Răstoaca, județul Vrancea la 
tel 0237/267474 sau prin e-mail 
la galvnsudest@gmail.com.

l SC IRI FOREST ASSETS 
SRL, anunță publicul interest 
asupra deciziei APM Galați de 
încadrare fără evaluare de 

mediu a planului  “Amenaja-
ment silvic  al UP II Galați”, 
amplasat pe teritoriul adminis-
trativ al comunelor  Ivești și 
Umbrărești din județul  Galați. 
Motivele care au stat la baza 
luării acestei decizii au fost:  
planul nu propune proiecte 
prevăzute în Anexa nr.2 a HG. 
Nr. 445/2009, privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 34942436. Nr. 11995 din 04.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 04. 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 01, luna noiembrie, anul 2017, ora 12.30, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului TRADIȚII LA BORCAN S.R.L., licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Nr. buc., Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitatie, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 

Aragaz Hansa cu corp din ino, 2 buc., Nu se cunosc, 1.350 lei/buc., Neimpozabil; Masă pentru lucru 

confecționată din inox, 2 buc., Nu se cunosc, 953 lei/buc., Neimpozabil; Masă chiuvetă pentru lucru 

confecționată din inox, 2 buc., 893 lei/buc, Neimpozabil; Ladă frigorifică Frenex cu pereții exteriori 

confecționați din inox, 1 buc., Nu se cunosc, 848 lei, Neimpozabil; Frigider Heinner, volum net total 

100 l (frigider 87 l + congelator 13 l), 1 raft de sticlă, dezghețare manuală, 1 buc., Nu se cunosc, 180 

lei, Neimpozabil; Hotă inox LDX, 3 buc., Nu se cunosc, 713 lei/buc., Neimpozabil; Etuvă de steril 

Caloris EC25 destinată pentru uscări controlate, uscare sticlărie laborator, îmbătrânirii materiale, 

etc., Material rezistiv Kanthal - Suedia, izolație cu vată minerală, microprocesor Intel - S.U.A., 

componente electronice import C.E., afișare digitală și optică a parametrilor temperatură și timp, 

gama de temperatură: 50 - 240 °C, 1 buc., Nu se cunosc, 953 lei, Neimpozabil; Boiler electric      

Tesy 100 l, rezoluție de afișare și reglaj a temperaturii (a timpului): ± 1 °C (± 1 min), durata de 

menținere în palier: reglabilă între 1 ... 9999 min, timp de omogenizare a temperaturii în incinta: 

cca. 45 min, 1 buc., Nu se cunosc, 135 lei, Neimpozabil; Plasmă încălzire (boiler electric pentru 

încălzit apă menajeră), 1 buc., Nu se cunosc, 390 lei, Neimpozabil; Cântar electric cu afișaj 

electronic, 1 buc., Nu se cunosc, 263 lei, Neimpozabil; Malaxor planetar Prismafood Italia, 

capacitate 22 l, 1 buc., Nu se cunosc, 1.350 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 al 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 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 sau la numărul de telefon 0242.312.939, 

int. 159. Data afișării: 06.10.2017.



www.jurnalul.ro V

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Luni, 9 octombrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

publice și private asupra 
mediului; suprafața amenaja-
mentului este de 1364 ha; în 
zona analizată prin plan nu au 
fost identificate riscuri pentru 
sănătate umană; zona studiată 
în cadrul planului menționat se 
suprapune cu ariile protejate 
ROSCI0162/ ROSPA0071 
Lunca Siretului Inferior și 
ROSCI0178 Pădurea Torcești; 
din parcurgerea listei de control 
pentru etapa de încadrare în 
procedura de evaluare adec-
vată conform Ord. MMP nr. 
19/2010, pentru aprobarea 
Ghidului metodologic privind 
evaluarea adecvată a efectelor 
potențiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor natu-
rale  protejate de interes comu-
nitar, rezultă că implementarea 
obiectivelor planului nu poate 
avea efecte negative semnifica-
tive asupra speciilor și habita-
telor de interes comunitar;  
amenajamentul deține aviz 
favorabil nr  4197/25.09.2017, 
eliberat de ACDB Focșani, în 
c a l i t a t e  d e  c u s t o d e  a l 
ROSCI0162/ ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferior; 
amenajamentul  deține aviz 
favorabil nr 1046/02.08.2017, 
eliberat de AJVPS Galați, în 
c a l i t a t e  d e  c u s t o d e  a l 
ROSCI0178 Pădurea Torcești; 
din analiza planului conform 
criteriilor pentru determinarea 
efectelor semnificative poten-
țiale prevăzute în Anexa 1 a 
HG nr 1076/2004, s-a constatat 
că planul nu ridică problem din 
punct de vedere al protecției 
mediului și nu prezintă efecte 
probabile asupra zonei din veci-
nătatea amplasamentului 
studiat. 
Observațiile publicului se vor 
primi în scris la sediul APM 
Galați, Str Regiment 11 Siret, 
nr 2, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data publicării 
anunțului.

l Composesoratul Imreh 
Albert și persoanele fizice Incze 
Paraschiva, Szaraz Melinda, 
Kocsis Emoke, Szaraz Szende 
Katalin Szaraz Agneta având 
sediul în Păpăuți, Str. Princi-
pală, Nr. 29, judeţul Covasna, 

titulari ai panului Amenaja-
ment silvic UP II Comandău, 
cu amplasamentul în UAT 
Zagon și Ghidfalău, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a planului 
la APM Covasna, în vederea 
obţinerii avizului de mediu. 
Informațiile privind varianta 
de plan pot fi consultate la 
sediul APM Covasna, B-dul 
Grigore Bălan, nr. 10, Locali-
tatea Sfântu Gheorghe și la 
sediul titularului, zilnic, de luni 
până joi, între orele 08.00 – 
16.30 și vineri între orele 08.00 
– 14.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Covasna, în 
termen de 18 zile de la data 
apariției anunţului.

l Această informare este efec-
tuată de Primăria Turnu-Ru-
ieni ,  Nr.45 ,  Local i tatea 
Tu r n u - R u i e n i ,  J u d e ţ u l 
Caraș-Severin, număr telefon: 
0255.510.221, ce intenţionează 
să solicite de la Administraţia 
Bazinală de Apă Banat act de 
reglementare din punct de 

vedere a gospodăririi apelor 
pentru proiectul „Modernizare 
drumuri de interes local în 
comuna Turnu-Ruieni, judeţul 
Caraș-Severin”. Această inves-
tiţie este existentă. Ca rezultat 
al procesului de producţie NU 
vor rezulta ape uzate în Bazinul 
hidrografic Zlagna, lucrările 
find de supra structură a pode-
ţului. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile 
<LLNK 11996   107 10 201   0 
25>Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de gospodărire 
a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menţio-
nată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii și 
recomandări se pot adresa soli-
citantului la adresa: Primăria 
Comunei Turnu-Ruieni, str.
Principală, nr.45, jud.Caraș-Se-
verin, tel.0255.510.221, fax: 
0255.510.221, după data de 
06.10.2017.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Turnu-Ruieni anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Extin-
dere Reabilitare și Modernizare 
Sistem de Alimentare cu Apă 

în Comuna Turnu-Ruieni, 
Judeţul Caras-Severin”, propus 
a  f i  a m p l a s a t  î n  U AT 
Turnu-Ruieni. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Caraș-Severin, Reșiţa, str. 
Petru Maior, nr.73, în zilele 
luni-joi, între orele 09.00-15.00, 
și vineri, între orele 09.00-13.00, 
și la sediul Primăriei Comunei 
Turnu-Ruieni, str.Principală, 
nr.45, Judeţul Caraș-Severin, în 
zilele de 09-11.10.2017, între 
orele 08.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin, 
Reșiţa, str. Petru Maior, nr.73.

l  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Turnu-Ruieni anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „Extin-
dere Sistem de Canalizare și 
Real izare  Racordur i  în 
Comuna Turnu-Ruieni”, 
propus a fi amplasat în UAT 
Turnu-Ruieni. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Caraș-Severin, Reșiţa, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele luni-joi, 
între orele 09.00-15.00, și vineri, 
între orele 09.00-13.00, și la 

sediul Primăriei Comunei 
Turnu-Ruieni, str.Principală, 
nr.45, Judeţul Caraș-Severin, în 
zilele de 09-11.10.2017, între 
orele 08.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin, 
Reșiţa, str.Petru Maior, nr.73.

l Revenim la anunţul din data 
de 06.10.2017 din publicaţia 
Jurnalul Naţional -Diverse cu 
modificarea privind „depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu” în locul 
luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia de 
Protecţia Mediului Caraș-Se-
verin pentru proiectul: „Regu-
larizare Valea Mare și Boșneag 
la  Moldova  Nouă,  jud .
Caraș-Severin”. Anunţul corect 
are următoarea formă: Anunţ 
public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de 
mediu. Administraţia Bazinală 
de Apă Banat anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Regu-
larizare Valea Mare și Boșneag 
la  Moldova  Nouă,  jud .
Caraș-Severin”, propus a fi 
amplasat în judeţul Caraș-Se-
verin pe cursul pârâului Valea 
Mare, a pârâului Boșneag, a 
pârâului Pârva Reca și pe 

  Ministerul Finanțelor Publice. 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. 16711212. Nr. 11990 din 04.10.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Octombrie, 

Ziua 04. 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 01, luna 

Octombrie, ora 10.30, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului, SC FILIP CONSTRUCT SRL, licitația a 3 -a: a) 

Construcție C1 spațiu comercial, în suprafață de 248 mp, situat în loc. Borcea, jud. Călărași, cvartal 

41, P12 și 13, nr. cadastral 22858 C1, înscris în Cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, preț de 

pornire al licitației 71.635 lei (exclusiv TVA *); Construcție anexă cu destinația magazie, în 

suprafață de 59 mp, situat în loc. Borcea, jud. Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858 C2, 

înscris în Cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, preț de pornire al licitației 56.733 lei (exclusiv TVA 

*) și teren aferent curți construcții, în suprafață de 2817 mp, situat în localitatea Borcea, jud. 

Călărași, cvartal 41, P12 și 13, nr. cadastral 22858, înscris în Cartea funciară nr. 22858 UAT Borcea, 

preț de pornire al licitației 32.452 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: SCPEJ Mazilu și Asociații - Ipotecă obligații aferente 

Contractului de facilitate de credit nr. 15020/C/2013 Raiffeisen Bank SA; EJ Toma Ana Maria - 

Somația nr. 74/16.09.2016, începere urmărire silită pt. SC Arabesque SRL. b) teren care nu este 

aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de …, situat în …, 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: Bunurile se vând în 

ansamblu, valoare totală 160.820 lei (exclusiv TVA *). Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0242.312939, int. 159. Data afișării: 06.10.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 11989 din 04.10 .2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Octombrie, 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 01, luna Noiembrie, anul 

2017, ora 09.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC DIESEL INTEGRAT RSI 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, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 

Stand testare și reparații pentru pompe, Nu se cunosc, 472.910 lei, 19%; Cabinet de ansamblare/ 

dezasamblare sisteme de injecție, Nu se cunosc, 45.541 lei, 19%; Modul testare și reparare 

injectoare, varianta Common Rail, Nu se cunosc, 99.429 lei, 19%; Modul testare și reparare 

injectoare, variante clasice, Nu se cunosc, 20.647 lei, 19%; Aparatură testare și diagnoză sisteme 

injecție Diesel, varianta Common Rail, Nu se cunosc, 107.995 lei, 19%; Aparatură testare și 

diagnoză sisteme injecție Diesel, variante clasice, Nu se cunosc, 64.431 lei, 19%; Echipamente 

auxiliare, Nu se cunosc, 30.685 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 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: 06.10.2017.
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malul f luviului Dunărea. 
Informaţiile privind proiectul 
propus  pot fi consultate la 
sed iu l  Agenţ ie i  pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Se-
verin, din Reşiţa, Str.Petru 
Maior, nr.73, tel.0255.223.053, 
în zilele de luni-joi/ vineri, între 
orele 09.00-15.00/13.00, şi la 
sediul titularului, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.00, şi 
vineri, între orele 08.00-13.00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraş-Severn, Str. Petru Maior, 
nr.73.”

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de admi-
nistrator judiciar al debitorului 
S.C. Tepacos Company S.R.L., 
conform Încheierii Civile nr. 
9 7 0 / j s / c c  d i n  d a t a  d e 
28.09.2017, pronunţată de către 
Tribunalul Timis în dosarul  nr. 
7453/30/2017, în temeiul art. 99 
alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 
100, alin.(1) şi urm. din Legea 
nr.85/2014, coroborate cu art. 

71 alin. (2) sau, după caz, art. 
73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ. Notifică: Deschiderea 
procedurii  insolvenţei – proce-
dura generală - împotriva debi-
toarei S.C. Tepacos Company 
S.R.L. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii 
debitoarei este: 13.11.2017. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare 
şi comunicare a Tabelului preli-
minar al creanţelor este: 
04.12.2017.  Contestatiile la 
Tabelul preliminar al creantelor 
pot fi depuse la Tribunal in 
termen de 7 zile de la data 
publicarii tabelului in B.P.I. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
creanţelor  admise este : 
22.12.2017. Prima şedinţă a 
Adunării Creditorilor debi-
toarei  va avea loc la data de: 
07.12.2017, ora 12.00 la sediul 
ales al administratorului judi-
ciar din  Reşiţa, str. P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, 
ap.21, Jud. Caraş-Severin, 

având ca ordine de zi: prezen-
tarea situaţiei debitorului; 
desemnare comitet creditori ; 
confirmare administrator judi-
ciar; stabilire onorariu adminis-
trator judiciar; alte menţiuni. 

SOMAȚII  
l Subsemnata  Găman 
Dumitra, în calitate de recla-
mant, în contradictoriu cu 
pârâtul Găman Ştefan, în 
c a d r u l  d o s a r u l u i 
nr.19455/215/2016 având ca 
obiect declararea judecăto-
rească a morţii, cu termen la 
data de 27.10.2017, la Judecă-
toria Craiova, la Completul 
C18, invităm orice persoană să 
comunice date pe care le 
cunoaşte în legătură cu 
persoana dispărută, Găman 
Ştefan.

ADUNĂRI GENERALE  
l Electroconstrucţia „ELCO” 
Bucureşti S.A., Bucureşti, 
sector 4, str. General Candiano 

Popescu nr. 3, J40/10065/1993, 
CUI RO3972798. Convocare a 
Adunării Generale Ordinare a 
acţionarilor Electroconstrucţia 
„ELCO” Bucureşti S.A., în 
insolvenţă cu reorganizare, cu 
sediul în Bucureşti, sector 4, 
str. General Candiano Popescu 
nr. 3. Administratorul special 
al societăţii, dl. Nicu Stancu, 
convoacă în baza prevederilor 
art. 2517 din Codul Civil şi a 
Legii 31/1990, Adunarea 
Generală Ordinară a acţiona-
ri lor  Electroconstrucţia 
„ELCO” Bucureşti S.A. la 
data de 09 noiembrie 2017, ora 
10.00, la sediul societăţii 
pentru acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 05.10.2017, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Revocarea din funcţia de 
cenzor a dnei Teiuşanu 
Minerva. 2. Propunerea de 
numire în calitate de cenzor al 
societăţii a dnului Cucuta 
Dumitru. 3. Diverse. În cazul 
în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, 

adunarea generală a acţiona-
rilor se va ţine tot la sediul 
societăţii la data de 16 noiem-
brie 2017, ora 10.00, cu aceeaşi 
ordine de zi. Formularele de 
procură pentru participare la 
adunarea generală sunt dispo-
nibile la sediul societăţii. 
Procurile se vor depune în 
original la sediul societăţii, 
până la data de 06.11.2017 
inclusiv. Materialele de interes 
pentru acţionari privind 
această şedinţă de adunare 
generală se pot consulta la 
sediul societăţii, începând cu 
data de 09.10.2017. Adminis-
trator Special Nicu Stancu.

LICITAȚII  
l Anunţ publicitar. Ministerul 
Apărării Naţionale, prin UM 
01961, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea 
închirierii a 3 mp în imobilul 
situat în Otopeni, str. Zborului 
nr.1 ,  pentru amplasare 
automat tip BANCOMAT. 
Licitaţia are loc în ziua de 
20.10.2017 ora 09:00, la sediul 
unităţii UM 01961 din str. 
Zborului, nr.1, localitatea 
Otopeni. În caz de neadjude-
care, licitaţia se repetă în ziua 
de 31.10.2017 ora 09:00, la 
aceeaşi adresă. Condiţiile 
participării şi adjudecării sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, 
care se achiziţionează de la 
sediul UM 01961, începand cu 
ziua de 10.10.2017, contra 
sumei de 5 lei, care se depune 
la casieria unităţii militare. 
Ofertele împreună cu celelalte 
documente se depun la regis-
tratura unităţii militare, până 
la data de 19.10.2017, ora 
12:00. Garanţia de participare 
se exprimă în lei şi se consti-
tuie  pr in depunerea în 
numerar la casieria unităţii 
militare la data şi ora depu-
nerii ofertei. Informaţii supli-
mentare se obţin la sediul 
unităţii militare sau la telefon 
0213506133, int.384.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatoarelor 
bunuri mobile: Autocisterna 
carburanti, an fabr. 1997, 
capacitate cilindrica 10344, kw 
158, in stare nefunctionala, la 
pretul de 5.000 lei + TVA, 
Autogunoiera, an fabr. 1992, 
capacitate cilindrica 5491, kw 
99, in stare nefunctionala, la 
pretul de 3.500 lei + TVA, 
Autospeciala vidanja, an fabri-

catie 1984, capacitate cilin-
drica, 5491, kw 99, in stare 
nefunctionala, la pretul de 
3.700 lei + TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotara-
rilor Adunarilor Creditorilor 
din data de 19.12.2016 si   
03.10.2017 si   a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de:   11.10.2017, 
13 .10.2017,  16 .10.2017, 
18 .10.2017,  20 .10.2017, 
23 .10.2017,  25 .10.2017, 
31.10.2017, 01.11.2017 si 
03.11.2017 orele 12.00   la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la la 
sediul lichidatorului judiciar 
cat si la telefon 0344104525.

l Control Trading S.R.L., 
societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, conform hota-
r a r i i  c r e d i t o r i l o r  n r. 
1993/29.09.2017, vinde stoc de 
marfa, compus din: cabina 
metalica; motor mech. t630 
110/130vdc; celule medie 
tensiune; repartitor 160a 1p; 
tablou electric; set piese 
schimb jt; cutie de trecere la 
motor 95m; limit. de cursa; 
cutie alim 500a capat dreapta; 
centrala de masura pm500; 
reanclansor pt. disj. rdb90; 
releu intermediar 10a 230vac 
11pini; cablu cuprucyeaby-f 
3x50; releu intermediar, cu 
clapeta; busbar support sem/
ol400; cutie de joncţiune 
95306sp "d; cablu semnal 
26987f la 18x0.75; auxiliar 
temporizare contact;; întreru-
pător automat ns630n 3p sd; 
intreruptor automat c6qn 4p 
63a c, ampermetre, becuri 
halogen, cabluri aluminiu, 
aplice, banda izolatoare, 
consola jgheab metalic, bride, 
bec vapori mercurhqi, lampa 
fluorescenta, papuci electrici, 
detector miscare, tablou 
echipat, sigurante, tarod de 
mana, jgheab cabluri, corp 
iluminat stradal,  caseta 
semnalizare, intrerupatoare, 
prize, bloc legaturi, set repere, 
surse alimentare, corpuri 
iluminat, prize, tranforma-
toare, cabluri cupru, cabina 
metalica, caramida, tabla, 
teava, sarma sudura, reparti-
toare, doze rigips, conectori, 
intrerupatoare automate, 
celule medie tensiune, cetrala 
de masura, cleme de legatura, 
cutie metalica, motor meca-
nism, module protectie, tripo-
lare, monopolare, variator de 

Ministerul Finanțelor Publice. 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. 11993 din 04.10.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna octombrie, ziua 04. 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 01, luna noiembrie, anul 

2017, ora 11.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului LA PÂINICI S.R.L., licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatie, exclusiv TVA (lei), 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 1074 kg, Nu se cunosc, 4.751 lei, Neimpozabil; 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 colturi 

rotunjite pentru curățare ușoară; Control digital; 200 programe de gătire ajustabile; 4 faze de cicluri de gătire; Sondă de 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; Distanță între saniere 80 mm; Alimentare: 400 V/ 3 N/ 50 Hz; Dimensiuni (L x l x h mm):860 x 

835 x 1130; Greutate (Kg): 150; Putere (W): 16500, Nu se cunosc, 10.488 lei, Neimpozabil; Cameră de dospire Primax Italia ce 

asigură microclimatul pentru procesul de dospire, Nu se cunosc, 5.357 lei, Neimpozabil; 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 l; greutate 110 kg, Nu se cunosc, 

2.906 lei, Neimpozabil; Malaxor aluat cu braț rabatabil, diametru vas 500 mm, adâncime vas 330 mm, capacitate vas 64 l, capacitate 

aluat 45 kg, capacitate faiana 29 kg, dimensiuni (l x L x h) 540 x 860 x 970 (mm), greutate netă 155 kg, putere 1,2 - 1,8 kW, Nu se 

cunosc, 2.040 lei, Neimpozabil; Mașină de banc întins foietaj Easy 400 mm; 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, 2.333 lei, Neimpozabil; 

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, 5.300 lei, Neimpozabil; Malaxor 

planetar pentru creme, cuvă extractabilă, panou de control regulator de viteză și comutator de siguranță, Nu se cunosc, 2.605 lei, 

Neimpozabil; Hotă condensare a vaporilor CFE-9C, Nu se cunosc, 2.681 lei, Neimpozabil; Cameră dospire CLFE 901, Dimensiuni: 860 

x 910 x 1810 (mm); greutate: 65 - 240 kg; sursa alimentare 230 V, Nu se cunosc, 2530 lei, Neimpozabil; Vitrină caldă de banc JP160L 

(vitrină caldă de expunere), Nu se cunosc, 1.382 lei, Neimpozabil; Vitrină rece de banc VFB160, (vitrină rece de expunere), Nu se 

cunosc, 1.727 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 al 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 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 sau la numărul de telefon 

0242.312.939, int. 159. Data afișării: 06.10.2017.
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tensiune, variator rotativ, 
suport pentru doza, scurtcir-
cuitor mobil, tuburi neon, etc., 
la un pret diminuat cu 98,5 % 
fata de pretul de evaluare, 
respectiv 5.791,65 lei.  Lista 
completa a bunurilor, poate fi 
consultata la sediul sau pe 
site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. Licitatia 
s e  v a  t i n e  i n  d a t a  d e 
10.10.2017 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 
11 .10.2017,  12 .10 .2017, 
13 .10 .2017,  14 .10 .2017. 
Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul 
l i ch idatoru lu i  judic iar. 
Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

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 
„câine de serviciu”. Caietul de 
sarcini şi celelalte documente 
necesare participării la licitaţie 
se pot obţine, contra cost 
(10.00Lei), începând cu data 
de 10.10.2017 de la sediul 
Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu. 
Licitaţia va avea loc în data de 
23.10.2017, ora 10.00 la sediul 
Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu. 
În caz de neadjudecare, lici-
taţia se va relua în zilele de 
07.11.2017, ora 10.00 şi 
14.11.2017, ora 10.00. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0246.213.640, interior 26076, 
fax: 0246.211.785, e-mail: ijpf.
giurgiu@mai.gov.ro, persoana 
de contact Caraba Florin.

l Subscrisa, Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 

Mehedinți, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
Solution Auto SRL, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Calomfi-
rescu, nr. 7, bl. C3, sc. 1, et. 3, 
ap .15 ,  jud .  Mehed int i , 
CIF:17939392, J25/531/2005, 
scoate la vanzare: Proprietate 
imobiliara compusa din: - 
Teren intravilan, amplasat in 
Dr. Tr. Severin, calea Targu 
Jiului, jud. Mehedinti, avand 
ST = 1.256 mp - 184 mp, Nr. 
cadastral 5291/1, Nr. Carte 
Funciara 14784. - clădire 
P+1E (spatiu comercial) cu Sc 
la sol = 183,52 mp, Scd = 362 
mp si Su = 318,92 mp, numar 
cadastral 5291/1-C1, formata 
din C1 – compus din P+1 – 
parter compus din magazin, 
hala schimb ulei, baie, casa 
scarii, platforma, avand SC – 
183,52 mp si Su – 161,68 mp; 
- etaj compus din 3 birouri, 3 
camere, bucatarie, 2 holuri, 2 
bai si casa scarii avand Su – 
150,29 mp +terasa cu S – 6,95 
mp. Valoarea totala: 159.000 

euro exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul 
jud ic iar  procedează  la 
vânzarea bunului imobil  
descris anterior, o reprezinta 
hotararea nr. 14 din data de 
01.02.2017 de deschidere a 
procedur i i  de  fa l iment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4650/101/2016. 
Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data 
de 25.10.2017 orele 1400. 
Informam toti ofertanţii care 
vor să participe la sedinta de 
licitaţie faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie repre-
zentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achizi-
ționeze caietul de sarcini. 
Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la şedinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop şi 

pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Relatii 
la sediul lichidatorului judi-
ciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
M e h e d i n t i ,  t e l e f o n 
0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 ,  t e l . / f a x : 
0252354399, sau la adresa de 
email: office@consultant-in-
solventa.ro.

l Liceul  Regina Maria 
Dorohoi, județul Botoşani 
închiriază, prin licitație 
publică, desfăşurată in data 
de 20.10.2017, 10 săli de clasă, 
3 laboratoare şi spații anexe 
cu suprafața de 675 mp 
situate în incinta liceului cu 
destinația activități educațio-
nale, conform HCL Dorohoi 
120/31.07.2017, pentru o peri-
oadă de un an cu posibilitatea 
de prelungire. Relații supli-
mentare şi caietul de sarcini 
se pot obține la sediul Liceului 
Regina Maria Dorohoi, B-dul 
Victoriei nr. 112, Dorohoi, jud. 
Botoşani, tel/fax: 0231610180.

PIERDERI  
l Pierdut actul de concesiune 
nr. 115/1990, Parcela 9, Rândul 
4, Locul 8, eliberat de Cimitirul 
Buna Vestire Giuleşti pe 
numele Ionescu Biţa, decedată.

l Pierdut act de vânzare- 
cumpărare eliberat de ICRAL 
Giuleşti pe numele: Gherasă 
Dumitru, Gherasă Violeta. Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimaţie de trans-
por t  s tudent  emisă  de 
Academia de Studii Econo-
mice, pe numele Spătaru Ionela 
Mădălina, aparţinând Facul-
tăţii de Marketing.

l Pierdut legitimaţie seria 
UEM-C, nr.00132, pe nume 
Ciupitu-Chican Florica. O 
declar nulă.

l Pierdut 2 stampile ale SC 
Euro Starsem SRL cu numerele 
2 si 4. Le declaram nule.
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