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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Fermă Țăndărei angajează
paznici piscicultori. 0762.008.512.
l Angajam ajutori de bucatari si
personal ambalare. Oferim: salariu
fix+bonusuri saptamanale. Rugam
seriozitate: 0735869001
l SC Alpaccess SRL angajează
pentru Bucureşti vopsitori şi sablatori cu experienţă şi muncitori
necalificaţi. Aşteptăm CV-ul dvs. pe
adresa recrutari@alpaccess.com.
Relaţii la tel.0344.141.445.
l Sc Patiseria Donke Srl angajeaza
Brutar. Conditii; - Studii 10 clase ,
-calificare brutar, - cunoasterea
bucatariei sarbesti ( prajitura
Burek). Informatii tel; 0745330061
sau CV.,la adresa de mail zoranmutavschi@gmail.com pana la data de
09.11.2016.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Brăila organizează concurs pentru
ocuparea a 2 posturi vacante
contractuale de brancardieri,
conform HG 286/2011. Pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante de brancardieri sunt necesare: şcoală generală şi fără
vechime. Concursul se organizează
la sediul Colegiului Naţional „Ana
Aslan”, din Calea Călăraşilor,
nr.307A, Brăila, astfel: -proba scrisă
-05.12.2016 -ora 10.00; -proba interviului -08.12.2016 -ora 10.00. Dosarele se depun în perioada
10.11.2016-23.11.2016, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 0239.692.222,
int.2174, persoană de contact: ref.
Ene Monica Laura, Serv.RUNOS.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu
sediul în Cluj-Napoca, Str. George
Coşbuc nr.2 scoate la concurs, în
data de 13.12.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post vacant: Consilier, grad profesional debutant- Punct de Lucru
Huedin. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de
la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul
AJOFM Cluj.
l Spitalul Judeţean
de Urgenţă Brăila
organizează concurs
pentru ocuparea
unui post vacant

contractual de agent DDD, conform
HG 286/2011. Pentru ocuparea
postului contractual vacant de agent
DDD sunt necesare: şcoală generală,
curs de infirmiere organizat de
OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii -Direcţia
generală resurse umane şi certificare
şi 6 luni vechime în specialitatea
postului. Concursul se organizează
la sediul Colegiului Naţional „Ana
Aslan”, din Calea Călăraşilor,
nr.307A, Brăila, astfel: -proba scrisă
-06.12.2016 -ora 10.00; -proba interviului -09.12.2016 -ora 10.00. Dosarele se depun în perioada
10.11.2016-23.11.2016, între orele
08.00-15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 0239.692.222,
int.2174, persoană de contact: ref.
Ene Monica Laura, Serv.RUNOS.
l Primăria oraşului Petrila anunță
concurs pentru ocuparea următoarei
funcții contractuale vacante: -1
muncitor calificat (electrician),
treapta I, studii generale, şcoală
profesională, liceu de profil sau curs
de calificare în meseria de electrician, vechime în specialitatea studiilor 9 ani; Proba scrisă a concursului
va avea loc în data de 05.12. 2016 iar
interviul în 07.12.2016; ambele
probe se vor desfăşura începând cu
ora 10.00 la sediul Primăriei
oraşului Petila din strada Republicii
nr. 196. Dosarele de înscriere pentru
participarea la concurs se depun la
Primăria oraşului Petrila, la secretarul comisiei de concurs, telefon
0254.550.977 sau 0254.550.760 până
la data de 23.11. 2016, ora 15.00.
l Unitatea Militara 02439 Bucuresti organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatorului post vacant
de personal civil contractual: 1post
vacant de executie "Referent de
specialitate gr.I"(studii superioare)
biroul mentenanta si coordonare
achizitii publice. -vechime: -minim
6ani si 6luni in specialitatea studiilor
superioare absolvite; -proba
scrisa:05.12.2016, ora 10.00 -interviul:08.12.2016, ora 10.00 -data
limita de depunere a dosarelor:24.11.2016, ora 15.00.Depunerea dosarelor si organizarea
concursului se va face la sediul
U.M.02439 Bucuresti, strada Institutul Medico-Militar nr.3-5,sector 1
Bucuresti,unde vor fi afisate si detaliile organizatorice necesare.Date de
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contact ale secretariatului, la
telefon:0213196006 interior 166.
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36,
judeţul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr.286/2011,
a următoarelor posturi vacante
contractuale: 1.asistent medicină
generală principal -6 posturi:
-înscrieri în perioada: 10.11.201623.11.2016, zilnic, între orele 07.3009.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 05.12.2016,
ora 10.00; -proba interviu:
08.12.2016, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-studii postliceale -medicină generală; -certificat de grad principal în
specialitatea medicină generală;
-membru al OAMGMAMR;
-vechime ca asistent medical: minim
5 ani; 2.kinetoterapeut debutant -1
post: -înscrieri în perioada:
10.11.2016-23.11.2016, zilnic, între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la
sediul unităţii; -proba scrisă:
05.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu: 08.12.2016, ora 10.00.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -diplomă de licenţă în kinetoterapie; -autorizaţie de liberă
practică de kinetoterapeut; -fără
vechime în specialitate. Informaţii
suplimentare: la sediul unităţii, la
telefon: 0249.512.880, int.190, pe:
www.smcaracal.webs.com
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinți, cu sediul în Drobeta- Turnu
Severin, Bd. Carol I, Nr.3 scoate la
concurs, în data de 13.12.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier,
grad profesional principal- Punct
de Lucru Vânju Mare, Serviciul
Agenția Locală Drobeta- Turnu
Severin. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice:
5 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în

termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Mehedinți.
l Primăria Oraşului Bragadiru, cu
sediul în: localitatea Bragadiru,
Şoseaua Alexandriei, nr.249, judeţul
Ilfov, în baza Legii nr.188/1999
privind Statutul Funcţionarilor
Publici, republicată cu modificările
şi completările ulterioare şi ale
art.22 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, republicată cu modificările
şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
următoarele posturi vacante pentru
funcţiile publice: Poliţist Local, clasa
III, grad profesional superior –
Serviciul Poliţia Locală– Compartiment siguranţa rutieră; -studii
medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. Consilier,
clasa I, grad profesional asistent–
Serviciul Administraţie Publică
Locală, Juridic şi Resurse UmaneCompartiment resurse umane;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor: 1 an. Consilier, clasa I,
grad profesional superior– Serviciul
Investiţii, Achiziţii Publice şi
Protecţia mediului– Compartiment
Compartiment proiecte şi programe
de dezvoltare; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor juridice- specializare
drept.; -vechime în specialitatea
studiilor: 9 ani. Concursul începe în
data de 15.12.2016 orele 10:00 –
proba scrisă, 19.12.2016, orele 10:00
–interviul, şi se desfăşoară la sediul
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul
Ilfov. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial. Date de
contact: telefon 021/4480795, interior 113, e.mail: resurseumane@
primariaorasbragadiru.ro.
l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. George Coşbuc nr.

3-5, cod 700469, organizează
Concurs pentru încadrarea, prin
recrutare din sursă externă, a unui
post vacant de personal contractual,
prevăzut în statul de organizare al
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Iaşi, cu funcţie contractuală de execuţie, astfel: -1 post
muncitor calificat IV, –electrician de
întreţinere şi reparaţii (construcţii)–
pentru Sectorul Poliţiei de Frontieră
Brăila, poziţia 3323 din statul de
organizare al unităţii. Condiţii
Specifice (de studii): -să fie absolvenţi de studii gimnaziale; -să aibă
autorizaţie de electrician eliberată
de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei,
gradul II B (executare instalaţii
electrice cu orice putere instalată
tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1KV. Dosarele de înscriere la concurs vor fi
depuse la până la data de 28.11.2016
(inclusiv), în zilele lucrătoare, intervalul orar 08.00–16.00, la sediul
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei
de Frontieră Iaşi, din municipiul
IAŞI, str. George Coşbuc nr. 3-5, la
Serviciul Resurse Umane– Biroul
Resurse Umane şi trebuie să conţină
documentele prevăzute de art. 6
Anexa la Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 8-10 din
Ord in ul M.A. I. nr. 29 1 d in
21.12.2011. Concursul va avea loc la
sediul Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Iaşi, din municipiul IAŞI, str. George Coşbuc nr.
3-5 şi va consta în 3 etape succesive,
după cum urmează: -selecţia dosarelor de înscriere -29.11.2016; -proba
scrisă– 07.12.2016, ora 13.00;
-interviu– 12.12.2016, ora 13.00. Se
pot prezenta la următoarea etapă
numai candidaţii declaraţi admişi la
etapa precedentă. Relaţii privind
condiţiile de participare, documentele necesare înscrierii, bibliografia şi
tematica se pot obţine la sediul
instituţiei, pe pagina de internet
www.ijpfiasi.ro la secţiunea carieră,
pe portalul posturi.gov.ro, precum
şi, în zilele lucrătoare, la nr. de
telefon 0232/460009, 0232/460060,
0232/460061.
l Spitalul de Psihiatrie Sfânta
Maria-Vedea organizează în conformitate cu HGR 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea a două
posturi vacante de îngrijitoare pe

perioadă nedeterminată. 1.
Concursul se desfăşoară astfel: în
data de 05.12.2016, ora 10,00,
pentru proba scrisă, în data de
12.12.2016, ora 10,00, pentru
interviu. Concursul va avea loc la
sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta
Maria Vedea, Pavilionul II. 2.
Condiţii specifice de participare la
concurs: şcoala generală, nu este
necesară vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în perioada 10.11.201623.11.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului de Psihiatrie Sfânta
Maria Vedea- birou RUNOS. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului de
Psihiatrie Sfânta Maria-Vedea,
telefon 0248.248.109, fax
0248.248.109. Personă de contact:
şef birou RUNOS- Dumitru Simona
şi prin www.spitalpsihsfmaria.ro
l Şcoala Gimnazială Nr.2, cu sediul
în localitatea Caracal,
str.I.H.Rădulescu, nr.2, judeţul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de: Îngrijitor curăţenie, 1 post conform HG
286/23.03.2011. Activitatea se va
desfăşura la Grădiniţa cu Program
Normal Nr.3 Caracal, aceasta fiind
structură a Şcolii Gimnaziale Nr.2
Caracal. Concursul se va desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de
05.12.2016, ora 9.30, Proba interviu
în data de 05.12.2016, ora 11.30.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: studii medii;
nu necesită vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 23.11.2016,
ora 16.00, la secretariatul Şcolii
Gimnaziale Nr.2 Caracal. Documentele ce fac obiectul dosarului de
înscriere se vor afişa la avizierul
Şcolii Gimnaziale Nr.2 Caracal.
Relaţii suplimentare la sediul:
Şcoala Gimnazială Nr.2 Caracal,
persoană de contact: Guşatu Georgeta: 0249/511.693.
l Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara organizează
concurs la sediul din b-dul Regele
Carol I, nr.10, pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcţiei
publice de execuţie vacante consilier
juridic, clasa I, gradul profesional
asistent la Biroul Juridic şi Resurse
Umane. Condițiile specifice necesare
în vederea participării şi ocupării
funcției publice sunt: -studii superi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna
11, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, bd. București, nr. 12, se va vinde prin licitație publică
(licitația a III - a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului Sirbu Ileana – Daniela, cu domiciliul
fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. C, et. 2, ap. 50: Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației (exclusiv TVA); Apartament compus din
două camere plus dependințe, în suprafață utilă de 39,33 mp, balcon în suprafață de 3,08 mp,
împreună cu dreptul de folosință asupra terenului aferent, respectiv 9,73 mp, situat în localitatea
Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. C, et. 2, ap. 50, județul Giurgiu, anul construcției 1980, înscris în
cartea funciară a localității Giurgiu sub nr. 30046-CI-U10, nr. cadastral 138/C/50, 34.200,00 lei; Total:
34.200,00 lei. Bunul imobil nu este grevat de sarcini. Conform art. 292, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal
(Legea nr. 207/2015), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA "livrarea de
construcții/ părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a altor terenuri."
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de dată stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare, respectiv în data de 29.11.2016, ora 16.30: oferta de cumpărare; dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
art. 261 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216.705, tasta 3, 1, la executor fiscal
Pitu Irina.
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oare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă, specializarea
drept; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 1 an. Proba scrisă se
susţine în data de 13.12.2016, ora
10.00, iar interviul în 15.12.2016, ora
10.00. 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 instituţiei din Timişoara, bd.Regele Carol I, nr.10.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.49, alin.(1) din HG nr.611/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul
Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara, bd.Regele
Carol I, nr.10, şi pe site-ul: www.
primariatm.ro/directia_sociala/.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
nr.de telefon: 0256.220.583.
l Penitenciarul Bucureşti Jilava
organizează concurs pentru
ocuparea din sursă externă a următoarelor posturi vacante: -3 posturi
ofițer (asistent social); -3 posturi
agent tehnic (conducător auto); -1
post ofițer (sănătate şi securitate în
muncă şi protecția mediului); -20
posturi agent operativ (bărbați); -2
posturi agent operativ (femei); -5
posturi de asistent medical generalist; -2 posturi asistent medical
(stomatologie); -1 post asistent
medical (igienă). Dosarele de
candidat se depun la sediul Penitenciarului Bucureşti Jilava, în termen
de 15 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului. Taxa de participare la concurs este de 85 de lei.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Penitenciarului
Bucureşti-Jilava, telefon:
021.457.01.82, int.149 şi accesând
site-urile www.anp.gov.ro/web/penitenciarul-bucuresti-jilava/ şi www.
anp.gov.ro, Secțiunea Carieră
-Concursuri din sursă externă.
l Oraşul Târgu Frumos cu în strada
Cuza Vodă, nr. 67, judeţul Iaşi,
organizează, conform prevederilor
HG nr. 286/2011, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată, a următoarelor
posturi contractuale vacante: - şofer,
categoria D; - arhivar. Concursul va
avea loc în data de 05 decembrie
2016, ora 10,00, probă scrisă, iar
data şi ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. Dosarele de
înscriere se vor depune in termen de

10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs, telefon
0232/710906 interior 105. Condiţiile
de participare la concurs: -pentru
postul de şofer: şcoală generală cu
diplomă de absolvire; permis de
conducere auto categoria B,C,D;
atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport
public de persoane valabil; aviz
psihologic şi aviz medical de la un
cabinet agreat de Ministerul Transporturilor; - pentru postul de
arhivar: studii medii finalizate cu
diploma de bacalaureat; Alte informaţii pot fi obţinute la sediul instituţiei sau de pe site-ul www.
primariatgfrumos.ro, la secţiunea,
Anunţuri publice “CONCURSURI”.
l Spitalul Clinic “Sfânta Maria”,
cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale:
-1 (un) post referent compartiment
statistică: -nivel studii diplomă
bacalaureat, -perioadă nedeterminată, -vechime în specialitate 3 ani 6
luni; -1 (un) post registrator medical
compartiment statistică: -nivel
studii diplomă bacalaureat, -perioadă nedeterminată. Acte necesare
în vederea participării la concurs:
-cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie; -copie acte studii şi alte acte
care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului de
muncă sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitate; -cazierul
judiciar; -adeverinţă medicală care
să ateste starea de sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae.
Condiţii de participare la concurs:
-are cetăţenie română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European şi domiciliul în
România; -cunoaşte limba română,
scris şi vorbit; -are vârsta-limită
reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau
de condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs; -nu a

fost condamnat definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii pentru ocuparea posturilor
vacante şi temporar vacante,
conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de bacalaureat; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura
la sediul unităţii, conform calendarului următor: -07 decembrie 2016,
ora 11.00, proba scrisă; -09 decembrie 2016, ora 13.00, interviul.
Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 23 noiembrie
2016, ora 15.00. Relaţii suplimentare: Compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Spitalul Clinic “Sfânta Maria”,
cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion
Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale:
-1 (un) post asistent medical laborator anatomie patologică: -nivel
studii S, -vechime în specialitate
minim 6 luni, -perioadă nedeterminată; -1 (un) post asistent medical
principal secţie chirurgie generală:
-nivel studii PL, -vechime în specialitate minim 5 ani, -perioadă determinată. Acte necesare în vederea
participării la concurs: -cererea de
înscriere la concurs; -copia actului
de identitate; -copia certificatului de
naştere, de căsătorie; -copie acte
studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri);
-copia carnetului de muncă sau,
după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitate; -cazierul judiciar;
-adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare;
-curriculum vitae. Condiţii de participare la concurs: -are cetăţenie
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; -are vârsta-limită reglementată de prevederile legale; -are
capacitate deplină de exerciţiu; -are
o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna, noiembrie,
orele 11.00, anul 2016 în localitatea Mihăilești , str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (I - a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Abator Avicola Mihăilești SRL, CUI 32005618,
cu domiciliul fiscal în localitatea Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, Etaj 1, oraș Mihăilești, județul
Giurgiu: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, lei
/bucată, Cota TVA; Jeep WK JLJCF - serie motor 18105, CIV - J424261, fabricat 2012; șasiu
1C4RJFBM2CC283866, albastru, nr. înmatriculare GR-05-LAN, 112.603 lei, -; Jeep WK JLJCF - serie
motor 19711,CIV - J424260, fabricat 2012; șasiu 1C4RJFBM0CC283865, albastru; nr. înmatriculare
GR-05-MNG, 124.414 lei, -; Total: 237.017 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul
fiscal cu modificările și completările ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul
general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015, când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.278.023.

sau de unităţi sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau de condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii pentru ocuparea posturilor
vacante şi temporar vacante,
conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de licenţă/
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG
797/1997; -certificat grad principal;
-concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va desfăşura la sediul
unităţii, conform calendarului
următor: -06 decembrie 2016, ora
10.00, proba scrisă; -08 decembrie
2016, ora 10.00, interviul. Data-limită pentru depunerea dosarelor la
concurs: 23 noiembrie 2016, ora
15.00. Relaţii suplimentare:
Compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Consiliul Județean Suceava organizează concurs de promovare
pentru ocuparea a 3 funcții publice
de conducere vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava. Concursul
se organizează la sediul Consiliului
Județean Suceava, în data de
14.12.2016, ora 10.00, proba suplimentară, 19.12.2016, ora 10.00, proba
scrisă şi interviul în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise. Condiții generale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice:
1.Șef serviciu la Serviciul logistic din
cadrul Direcției organizare a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Suceava: -să fie numiţi
într-o funcţie publică din clasa I;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; -minimum 2 ani vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; -absolvent de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în speciali-

tatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi; -competențe în domeniul tehnologiei informației- nivel
mediu; -pentru deținătorii certificatului ECDL Complet sau alte atestate/certificate obținute în domeniul
IT, se va echivala proba suplimentară
pentru testarea cunoştințelor de nivel
mediu. 2.Șef serviciu la Serviciul
turism (CNIPT) din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Suceava: -să fie numiţi
într-o funcţie publică din clasa I;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; -o limbă străină de circulație
international- nivel mediu;
-minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice; -absolvent de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; -competențe în
domeniul tehnologiei informațieinivel mediu; -pentru deținătorii
certificatului ECDL Complet sau alte
atestate/certificate obținute în domeniul IT, se va echivala proba suplimentară pentru testarea
cunoştințelor de nivel mediu. 3.Șef
serviciu la Serviciul programe şi
investiții din cadrul Direcției tehnice
a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Suceava: -să fie
numiţi într-o funcţie publică din
clasa I; -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare juridice de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență;
-minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice; -absolvent de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice; -să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile
prezentei legi; -competențe în domeniul tehnologiei informației- nivel
mediu; -pentru deținătorii certificatului ECDL Complet sau alte atestate/certificate obținute în domeniul
IT, se va echivala proba suplimentară
pentru testarea cunoştințelor de nivel
mediu. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de
20 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial Partea a-III-a, la
sediul Consiliului Județean Suceava
din strada Ștefan cel Mare nr.36.
Relații suplimentare cu privire la
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conținutul dosarului, bibliografiei,
etc. se pot obține de la afişierul instituției, la camera 312, sau la telefon
0230.222.548 -int.109.
l UM 02214 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concursuri de ocupare pe perioadă
nedeterminată a posturilor de
personal civil contractual vacante,
astfel: -3 posturi referent de specialitate gr.I (secretar): studii superioare
cu diplomă de licenţă în domeniul
administraţie publică, cu o vechime
în muncă de 6 ani şi 6 luni, din care 2
ani în domeniul administraţie
publică; -2 posturi referent de specialitate gr.I (secretar): studii superioare
cu diplomă de licenţă în domeniul
administraţie publică, cu o vechime
în muncă de 6 ani şi 6 luni, din care 4
ani în domeniul administraţie sau
management; -1 post referent de
specialitate gr.I (secretar): studii
superioare cu diplomă de licenţă în
domeniile transport, administrarea
afacerilor, administraţie publică,
gestionarea sistemelor informatice,
cu o vechime în muncă de 6 ani şi 6
luni, din care 5 ani în domeniul
transporturi, logistic, administraţie
sau management; -2 posturi referent
de specialitate gr.II (translator):
studii superioare cu diplomă de
licenţă în domeniul limbi străine, cu o
vechime în muncă de 3 ani şi 6 luni,
din care 3 ani în specialitatea traducere şi interpretare; -1 post referent
de specialitate gr.II (manager de baze
de date): studii superioare cu
diplomă de licenţă în domeniul gestionarea sistemelor informatice, cu o
vechime în muncă de 3 ani şi 6 luni,
din care 2 ani în domeniul administrare baze de date; -1 post referent de
specialitate gr.II (consilier pe
probleme de comunicare şi relaţionarea cu comunitatea): studii superioare, cu o vechime în muncă de 3 ani
şi 6 luni, din care 2 ani în domeniul
relaţii internaţionale, jurnalism; -1
post medic: studii superioare cu
diplomă de licenţă în domeniul
medical, cu o vechime în muncă şi
specialitatea studiilor de minim 6 ani
şi 6 luni; -1 post tehnician dentar
principal: studii liceale cu diplomă de
bacalaureat, diplomă de absolvire a
studiilor care certifică competenţele
profesionale în calificarea profesională de tehnician dentar principal, cu
o vechime în muncă şi specialitatea
studiilor de minim 6 ani şi 6 luni.
Concursurile vor avea loc, astfel:
-05.12.2016 (proba scrisă);
-09.12.2016 (proba practică);
-15.12.2016 (interviul), la sediul UM
02214 Bucureşti, strada Antiaeriană,
nr.6-8, Sector 5, Bucureşti. Data-li-

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 Fizice. Dosar executare nr. 510021/2008. Nr.
510021/03.11.2016. Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 24.11.2016, orele 11.00,
în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Bucur Tudor, cu sediul în loc. Oltina, com. Unirea, str.
Salcâmilor nr. 25, județul Călărași, în dosar de executare nr. 510021/18.11.2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Teren intravilan - 1400 mp + C1 - locuință P - 48 mp + C2
- anexă – 34 mp, toate situate în sat Oltina, str. Salcâmilor nr. 25, com.Unirea, jud. Călărași - valoare
56.056 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: - nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
jurudice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitatecu
prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data
de: 07.11.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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ANUNȚURI

mită de depunere a dosarelor la
sediul UM 02214 Bucureşti este
24.11.2016, ora 15.30. Date de
contact: tel.021.410.01.50, interior:
0357, persoană de contact: Boloca
Alexandru, secretar.

CITAȚII
l Se citează Piarsică Constantin, în
dosarul nr. 2617/288/2016 al Judecătoriei Rm. Valcea, termen 09.1
l Se citează Onofrei Adrian Ioan cu
ultimul domiciliu în Eforie Nord
pentru Dosarul nr. 4346/205/2016 la
Judecătoria Câmpulung la data de
12.12.2016.
l Numita Drăguşin Nicoleta este
citată la Judecătoria Roşiorii de
Vede în dosarul nr. 2379/292/2016
pentru divorţ cu Drăguşin Marius,
pentru termenul din 7.12.2016.
l Se citează paratul Țăndărel
Vladimir, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Comăneşti, str. Oituz nr.
22, jud. Bacău, la Judecătoria
Moineşti, in data de 10.01.2017,
dosar 1072/260/2016, obiect divorţ,
reclamanta Țăndărel Elena.
l Numitul Stancu Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Sacalaz , Str.Garii, nr.218, jud Timis
este citat in data de 28.11.2016 ora
9,00 la Judecatoria Timisoara cu
sediul in Timisoara, P-ta Tepes Voda
nr.2, jud Timis, sala 327, Completul
c3c, sectia a II civila in calitate de
parat in dosarul nr. 11124/325/2016,
pentru cauza divort, reclamanta
fiind Stancu Mirela.
l Mirodone Corina, cu ultimul
domiciliu în sat Valea Coteşti,
comuna Coteşti, nr. 159, jud.
Vrancea, este citată pentru termenul
de judecată din data de 25.11.2016,
în calitate de pârâtă în dosarul civil
nr. 9872/193/2016 al Judecătoriei
Botoşani, având ca obiect exercitarea
exclusivă a autorităţii părinteşti
asupra minorului Verciuc AndreiNicolae, în contradictoriu cu reclamantul Verciuc Vasile -Sorin.
l Moraru Pătru şi Gaţă Mihaela
Ecaterina, cu ultimul domiciliu
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cunoscut în Municipiul Craiova, Str.
Revoluţiei, bl.22, sc.6, ap.12, judeţul
Dolj, sunt chemaţi la Judecătoria
Craiova, din str.A. I.Cuza, nr.30,
complet C5, în ziua de 29.11.2016,
ora 08.30, în calitate de pârâţi, în
proces cu Municipiul Craiova prn
Primar, în calitate de reclamant
pentru fond- pretenţii, ce face
obiectul dosarului nr. 5906/215/2015.
l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana cu ultimul domiciliu în
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr.3,
Bl.a4, sc.3, ap. 6, Jud.Dolj, în calitate de pârâtă, în dosar
nr.8737/215/2013* la Judecătoria
Craiova, în data de 25.11.2016, CF4.
l Citez pe Florea Ştefan pentru
ziua de 17.11.2016, ora 8.30 la Judecătoria Turnu-Măgurele, având
proces de partaj judiciar cu reclamanta Florea Ştefania în dosarul
nr.1173/329/2015*.
l Numiţii: 1. Roth Frieda- domiciliul necunoscut, proprietar tabular
în CF nr. 5770- Codlea; 2. Graeser
Ioan; 3. Graeser Siegried; 4. Graeser
Ana; 5. Graeser Rudolf; 6. Graeser
Roza; toţi cu domiciliul necunoscut,
proprietari tabulari în CF nr. 5771Codlea; 7. Graezer (Graeser) George
şi soţia Zerbes Sara- domiciliul
necunoscut, proprietari tabulari în
CF nr. 5809- Codlea; 8. Martha
George Aescht- domiciliul necunoscut, proprietar tabular în CF nr.
6874- Codlea şi respectiv CF nr.
8685- Codlea; 9. Kloos Ana- domiciliul necunoscut, proprietar tabular
în CF nr. 4312- Codlea, sunt citaţi,
în calitate de pârâţi, în proces cu
reclamanţii: 1. Ciolan Gheorghe; 2.
Gologan Maria; 3. Stoltz Eugenia; 4.
Ciolan Ion; 5. Ciolan Adrian; 6.
Ciolan Irina; 7. Solomon Ileana; 8.
Nica Ana, în dosarul Judecătoriei
Braşov nr. 2546/197/2016, având ca
obiect “uzucapiune”, pentru
termenul de judecată din data de
28.11.2016, ora 09.00, la sediul Judecătoriei Braşov, din Braşov, B-dul 15
Noiembrie, nr. 45.

DIVERSE
l Tempo Insolv SPRL anunta
deschiderea procedurii simplificate

de faliment privind pe Loulou
Boutique SRL, cu sediul in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari, nr. 33,
camera 13, jud. Ilfov, J23/2531/2012,
R O 3 0 6 2 2 0 9 9 , d o s a r n r.
1104/93/2016 la Tribunalul Ilfov.
Termenul pentru creantele nascute
in cursul procedurii 30/11/2016,
termenul pentru intocmirea tabelului suplimentar 20/12/2016,
termen pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar la 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului,
tabelul def consolidat 20/01/2017.
Cererea de se depune la Tribunalul
Ilfov, pentru dosarul 1104/93/2016.
l Program anual şi anunț de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a
programelor, proiectelor sportive şi
de tineret, cultură, culte, din bugetul
comunei Cernat pe anul 2016,
c o n f o r m L e g i i n r. 3 5 0 / 2 0 0 5 .
Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile este valabil
pentru anul 2016. Autoritatea finanțatoare: comuna Cernat, prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în
comuna Cernat, sat Cernat, nr.456,
județul Covasna, acordă finanțări
nerambursabile pentru activități
nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes
general. Domeniile de intervenție
selectate sunt: sport şi tineret,
cultură. Beneficiari direcți:
-persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial; -asociații
ori fundații constituite conform legii
sau culte religioase recunoscute
conform legii. Procedura aplicată:
finanțarea nerambursabilă acordată
din fonduri publice unui beneficiar
se va face în baza unui contract de
finanțare nerambursabilă încheiat
între comuna Cernat, județul
Covasna şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de
proiecte. Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.41/31.08.2016
este de 21.000Lei, defalcat pe
domenii de activitate astfel:
10.000Lei pentru sport şi tineret,
11.000Lei pentru cultură. Prevederile finale: Programul anual şi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29, luna 11, anul
2016, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor
vinde prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Terra Construct Agregate
SRL, cu domiciliul ﬁscal în loc. Buturugeni, nr. 564, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală
29600755: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Instalație contorizare apă, 285 lei; Stație sortare cu
anexe, 108.650 lei; Barăci metalice - 3 buc., 2.210 lei. Total: 111.145 lei. *) Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227 din 2015 privind Codul Fiscal. Bunurile mobile mai sus menționate sunt nu sunt grevate de
drepturi reale și privilegii ale altor creditori. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până în ziua precedentă termenului de
vânzare prin licitație următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă
participare licitație 10%”); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele ﬁzice
străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele ﬁscale ca nu are obligații
ﬁscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru
șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, la bugetul local,
conform art. 250, alin. (4), lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; declarație
pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit,
pentru respectarea prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere însoțită de documentația mai
sus menționată se depune în timpul programului de lucru numai la Registratura Serviciului Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter,
ofertantii urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.270520.

Anunțul de participare la selecția de
proiecte va fi publicat în Monitorul
Oficial al României şi într-un cotidian central şi în două cotidiene
locale şi pe site-ul autorității publice
finanțatoare: www.csernaton.ro
l Consiliul Local Cernat, județul
Covasna, anunță concurs de
proiecte în baza Legii nr.350/2005,
pentru proiectele desfăşurate în
anul 2016, pentru programele,
proiectele culturale, de sport şi
tineret, după cum urmează: Solicitanții trebuie să fie persoane fizice
sau persoane juridice fără scop
patrimonial -asociații ori fundații
constituite conform legii -sau culte
religioase recunoscute conform legii.
Sprijinul minim acordat la toate
proiectele este de 1.000Lei, iar
aportul propriu necesar este de
minim 20% din valoarea sumei
acordate. Un solicitant poate să
depună cel mult 3 proiecte. La
elaborarea documentațiilor şi la
derularea finanțării se vor avea în
vedere prevederile Legii nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes
general. La prezentarea proiectelor
privind programele şi proiectele
culturale şi de tineret se vor avea în
vedere prevederilor OG nr.51/1998,
privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată prin Legea
nr.245/2001, modificată şi completată prin OG nr.2/2008, respectiv
p r e v e d e r i l e L e g i i Ti n e r i l o r
nr.350/2006. La proiectele pentru
programe şi manifestări sportive se
vor avea în vedere prevederile Legii
69/2000, a educației fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare, a Ordinului Agenției
Naționale pentru Sport nr.130/2006,
a Hotărârii nr.1447/2007, privind
aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă. În
conformitate cu art.20, alin.2 din
Legea nr.350/2005, din motive de
urgenţă, respectarea termenului
prevăzut la alin.(1) ar cauza prejudicii autorităţii finanţatoare, aceasta
are dreptul de a accelera aplicarea
procedurii de selecţie de proiecte
prin reducerea numărului de zile,
dar nu la mai puţin de 15 zile. Motivele reducerii termenului prevăzut
la alin.(1) se datorează faptului că
perioada până la sfârşitul anului
2016 este scurtă şi este important ca
proiectele să aibă timp de realizare.
Data-limită de depunere a proiectelor: până la data de 25.11.2016,
ora 14.00. Proiectele pot fi depuse
personal la registratura Primăriei
Comunei Cernat sau expediate prin
poştă, cu sosire până la data şi ora
depunerii. Informații suplimentare
pot fi obținute la Primăria Comunei
Cernat, Compartimentul Relații cu
Publicul, relații cu ONG: 527070,
C e r n a t , n r. 4 5 6 , t e l . / f a x :
0267.367.501, e-mail: comunacernat@yahoo.com şi csernatonkozseg@yahoo.com. Documentația
poate fi descărcată de pe site-ul:
www.csernaton.ro. Bugetul finanțării nerambursabile, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local
nr.41/31.08.2016, este de 21.000Lei,
defalcat pe domenii de activitate
astfel: 10.000Lei pentru sport şi
tineret, 11.000Lei pentru cultură.
Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui
contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local
Cernat şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de
proiecte. Selecția ofertelor se realizează de către comisia de selecție
constituită la nivelul Consiliului
Local Cernat, respectiv Comisia
pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia

mediului şi turism şi Compartimentul Achiziții publice, conform
legislației în vigoare. Perioada de
selecție şi evaluare a proiectelor:
28-29.11.2016.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că petentul David Miklos
Andrei, cu domiciliul procesual ales
în Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr.
50b, ap. 3, jud. Braşov, a solicitat
Judecătoriei Braşov să se constate
că a dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra: -imobilului
înscris în cf nr. 113192 Municipiul
Săcele sub nr. cad./ nr.top 295/1teren de 306 mp (cf vechi 2743
Satulung) şi asupra imobilului
înscris în cf nr. 113198 Municipiul
Săcele sub nr. cad./ nr.top 295/3teren de 151 mp (cf vechi 2691
Satulung). Persoanele interesate pot
face opoziţie la Judecătoria Braşov
în termen de 30 zile de la data
afişării şi pulicării prezentei somaţii,
în caz contrar, în termen de 30 de
luni de la emiterea celei din urmă
publicaţii se va trece la judecarea
cererii de chemare în judecată.
Somaţia face parte integrantă din
încheierea pronunţată la data de
31.10.2016, în dosarul civil nr.
8640/197/2016, cu termen de judecată acordat la data de 12.12.2016.

LICITAȚII
l Şcoala Gimnazială „Bogdan
Vodă”, din Câmpulung Moldovenesc, CUI: 8036433,
tel.0230.314.051, scoate la licitație,
în vederea închirierii, terenul de
sport cu destinația: amenajarea unui
patinoar pe perioada iernii. Licitația
va avea loc la sediul instituției din
strada Calea Bucovinei, nr.26, în
data de 29.11.2016, ora 12.00.
Termenul-limită pentru depunerea
ofertelor (într-un exemplar) este
29.11.2016, ora 10.00. Documentația
pentru participare şi relații suplimentare -la sediul instituției (contabilitate).
l Societatea Complexul Energetic
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu,
str. A.I. Cuza, nr.15, judeţul Gorj,
număr de înmatriculare la Registrul
Comerţului J18/311/2012, C.U.I.
30267310, cont RO 59 RZBR 0000
06001465 2248 deschis la
Raiffaeisen Bank - Sucursala
Tg-Jiu, judeţului Gorj, organizează
în data de 18/11/2016, ora 1000,
licitatie publica cu oferta de pret in
plic inchis pentru vanzarea unui de
pachet integral de „bunuri valorificabile- deşeuri”după cum urmează:
deşeuri de fier, deşeuri de fontă,
deşeuri echipamente electrice şi
electronice, deşeuri de cupru,
deşeuri de alamă, deşeuri de
aluminiu, deşeuri de bronz, deşeuri
de plumb, deşeuri de oţel inox,
deşeuri de ţeavă, deşeuri butoaie de
tablă, deşeuri de lemn, deşeuri de
hârtie, deşeuri de sticlă, etc. Preţul
minim de pornire şi cantităţile pe

fiecare tip de deşeu sunt prezentate
în documentaţia de valorificare.
Tipul licitaţiei: deschisă, cu o etapă
de calificare şi cu o etapă de licitaţie,
în runde succesive cu ofertă de preţ
în plic închis. Documentaţia de
valorificare se poate procura, in
baza unei solicitari scrise, de la
sediul organizatorului: str. A.I.
Cuza, nr. 5, Targu Jiu, Gorj,
persoana de contact: Iustin Marian
Stiuca, tel: 0253.205465, fax:
0253.227281, adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro. Data limită de
depunere a ofertelor este
18/11/2016, ora 09:00
l SC Baza de Aprovizionare Desfacere Metal SRL, in faliment, anunta
vanzarea, prin lichidatorul judiciar
Suma Insolvency IPURL, a bunurilor din patrimoniu, prin licitatie
publica. Sedintele de licitatie vor
avea loc saptamanal, in fiecare zi de
vineri, incepand cu data de
04.11.2016 la sediul lichidatorului
judiciar situat in Bucuresti, Al. Emil
Botta nr. 4, BL. M 104, Ap. 5, Sect.
3. Date de contact: telefon
0314359396; fax 0372.895.818;
Bunurile ce urmeaza a fi licitate:
imobil format din teren si cladiri cu
destinatie industriala situat in localitatea Cazanesti Judetul Ialomita,
DN 2A/E60. Imobilul este compus
din: Teren intravilan care are o
suprafata de 49.386 mp; Cladire
C92 (Birouri) – Sc=349, 96 mp;
Cladire C93 (CT) – Sc=274,09 mp,
Scd=274,09 mp) – zidarie din caramida; Cladire C94 (Atelier) – Sc=
348,01 mp, Scd = 348,01 mp)zidarie din caramida; Cladire C95
(Remiza) – Sc=1015,76 ml,
Scd=1015,76 mp) – structura din
metal. Valoarea totala 133636 EUR
fara TVA. Caietul de sarcini, in
valoare de 1000 lei, se va putea achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar.
l Administraţia Bazinală de Apă
Someş -Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea de mijloace fixe, în conformitate cu HG 841/1995, actualizată.
Licitaţia va avea loc la sediul SGA
Maramureş, situat în loc.Baia Mare,
Aleea Hortensiei, nr.2, jud.Maramureş, telefon: 0262.225.044, fax:
0262.226.266, în data de 28.11.2016,
ora 9.00, pentru: -autobasculantă
R19215 -anul PIF 1988 -preţ pornire
licitaţie 8.664,00Lei; -autobasculantă
R19215 -anul PIF 1989 -preţ pornire
licitaţie 10.693,20Lei; -autobasculantă R19215 -anul PIF 1989 -preţ
pornire licitaţie 10.693,20Lei. Aceste
autobasculante se pot vedea la
sediul Sistemului Hidrotehnic Tisa,
situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, str.Primăverii, nr.4, telefon:
0262.311.623; -Ifron 204 D -anul
PIF 1998 -preţ pornire licitaţie
5.426,00Lei. Acest utilaj se poate
vedea la Baza de Producţie a SGA
Maramureş, din municipiul Baia
Mare, str.Sudului, nr.6. La preţul de
adjudecare se adaugă TVA suportat

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 15222110. Nr.
76892 din 08.11.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației
privind vânzarea următoarelor bunuri imobile, la sediul din strada
Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 28.11.2016,
ora 10.00: Teren extravilan, fără construcții speciale, în suprafață
de 5000 mp, situat în localitatea Măneciu Ungureni, zona Lacul de
acumulare, punct Plaiețu, tarla71, parcela F962/ 3, județ
Prahova, identiﬁcat cu nr. cadastral 1079, înscris în Cartea
funciară sub nr. 4015. Prețul de pornire al licitației este de 52.003
lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 76892/ 08.11.2016 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoană de contact: Vîlsan Liliana. Data
aﬁșării: 09.11.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
de cumpărător. Cei interesaţi sunt
rugaţi să-şi exprime intenţia de a
participa la licitaţie cu cel puţin 5
(cinci) zile lucrătoare înainte de data
fixată pentru şedinţa de licitaţie,
cota de cheltuieli de participare este
de 250Lei, la care se adaugă TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul SGA Maramureş, din Baia
Mare, Aleea Hortensiei, nr.2, sau la
numărul de telefon: 0262.225.044.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare
următoarele imobile: 1.Teren extravilan situat în com. Ștefăneştii de
Jos, județul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/25, în suprafață de 12.000mp.
Prețul de pornire al licitației este de
91.854euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000lei
exclusiv TVA. 2.Teren extravilan
situat în com. Ștefăneştii de Jos,
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/4/23, în suprafață de 22.336mp.
Prețul de pornire al licitației este de
170.971,2euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 3.000lei
exclusiv TVA. 3.Teren extravilan
situat în com. Ștefăneştii de Jos,
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/26, în suprafață de 12.800mp.
Prețul de pornire al licitației este de
97.977,6euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini este de 2.000lei
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comercială Feroviară, Ag. Popa Tatu, sub sancţiunea
decăderii, cel mai târziu până la
data şedinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației, de achiziționarea până la
aceeaşi dată a Caietelor de sarcini şi
a Regulamentului de licitație pentru

proprietățile imobiliare. Prețul
Caietului de sarcini se achită
p r i n O P î n c o n t u l n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK- Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse şi Asociații SPRL
sau în numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr.71, et.5, cam.504, sector 1.
Pentru imobilele menționate mai sus,
prima şedință de licitație a fost fixată
în data de 23.11.2016 ora 15.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe de
licitații vor avea loc în datele de
07.12.2016, 14.12.2016, 11.01.2017,
18.01.2017, 25.01.2017, 01.02.2017,
08.02.2017, 15.02.2017 şi 22.02.2017
ora 15.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzeşti nr.71, et.5, cam.504, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați la
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com.
l Informaţii generale privind
concendentul: Unitatea Administrativ Teritorială Deleni, cu sediul în
sat Deleni com. Deleni jud. Iaşi cod
fiscal 4541203, loc. Deleni telefon/
fax 0232.732070/ 0232.722043,
persoana de contact: Niţă Elena, tel./
fax: 0730.708454/ 0232.732043. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: Teren în suprafaţă de
6766 m.p. împărţit în 9 loturi, pentru
construcţii locuinţe. 3. Documentaţia
de atribuire se poate achiziţiona de la
sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală. 3.1. Documentaţia de atribuire gratuită se
poate radica de la compartimentul
Achiziţii publice din cadrul Primăriei
com. Deleni – persoana de contact:
Insp. Niţă Elena. 3.2. Data limită
pentru solicitarea clarificarilor:
28.11.2016 ora 16.00. 4. Data limită

de depunere a ofertelor: 05.12.2016,
ora 09.00. 4.1. Adresa la care se
depun ofertele într-un singur exemplar: Primăria comunei Deleni sat
Deleni, jud. Iaşi. 5. Data si locul la
care se va desfăşura şedinta publică
de deschidere a ofertelor: 05.12.2016
ora 11.30, la sediul Primăriei com.
Deleni. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Iaşi str. Atanasie
Panu nr. 25 telefon 0232. 260600 fax:
0232.260411, in termen de 15 zile de
la comunicarea actului atacat; 7.
Data transmiterii anunţului de licitatie: 08.11.2016.
l Publicaţie de vânzare
nr.1/24.10.2016. Casa de Insolvenţă
Europa IPURL, cu sediul în loc.
Oradea, str.Fr.Schubert, nr.7, jud.
B i h o r, t e l . 0 7 5 1 / 2 2 5 . 4 7 8 ,
0722/629.496, 0742/164.274, prin
practician în insolvenţă Meşter
Bogdan Mircea, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Soviano Trans SRL- societate în
faliment, cu sediul în mun.Oradea,
str.Paleului, nr.2/O, jud.Bihor, înregistrată la ORC sub J5/1247/2005,
CUI:RO17644758 vinde la licitaţie
publică deschisă următoarele
bunuri: 1.autotractorul marca DAF
X F 9 5 , n r. d e i d e n t i f i c a r e
XLRTE47XSOE578793, nr. de
înmatriculare BH-04-SOV, preţ de
pornire 5.320EUR+TVA, 2.Semiremorca marca SCHMITZ, nr. de
înmatriculare BH-05-SOV, preţ de
pornire 3.180EUR+TVA, 3.Semiremorca marca SCHMITZ, nr. de
înmatriculare BH-07-SOV, preţ de
pornire 3.000EUR+TVA, 4.Semiremorca marca MIROFRET TRS, nr.
de înmatriculare SJ-10-SOV, preţ de
pornire 3.080EUR+TVA, 5.Semiremorca marca SCHMITZ 01 Cargo-

b u l l , n r. d e î n m a t r i c u l a r e
BH-02-SOV, preţ de pornire
2.540EUR+TVA. Licitaţiile se vor
ţine la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea, str.Fr.Schubert, nr.7,
jud.Bihor. Ofertanţii sunt obligaţi a
consemna garanţia de participare de
10% din preţul de evaluare mai sus
aratat până cel târziu în ziua anterioara ţinerii şedinţei de licitaţie în
contul debitoarei deschis la
RAIFFEISEN BANK S- Agenţia
Corso Oradea, IBAN:
RO09RZBR0000060018504533.
Regulamentul de vânzare precum şi
raportul de evaluare al fiecărui bun
se afla la sediul lichidatorul şi poate
fi obţinut contra sumei de 150Lei/
bun. Licitaţiile vor avea loc după
cum urmează: prima licitaţie în data
de 10 noiembrie 2016, ora 14.00, a
doua licitaţie în data de 24 noiembrie, ora 14.00, a treia licitaţie în
data de 8 decembrie, ora 14.00, a
patra licitaţie în data de 12 ianuarie
2017, ora 14.00, a cincea licitaţie în
data de 26 ianuarie 2017, ora 14.00.
Prezenta publicaţie de vânzare se
publică în două ziare naţionale şi
unul local, se afişează la sediul debitoarei, al lichidatorului judiciar
precum şi la locul situării bunurilor
Univest COM SRL situate în loc.
Oradea, str.Sos.Borsului, nr.7. CAsa
de Insolvenţă Europa IPURL, pract.
insolv. Meşter Bogdan.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Șerbăneşti, str.
Dumitru Popovici, nr.139, Șerbăneşti, judeţul Olt, telefon:
0249.484.001, fax: 0249.484.001,
e-mail: contact@primariaserbanesti.
ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special

descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan în suprafaţă de
1.000mp, situat în comuna Șerbăneşti, sat Șerbăneştii de Sus, str.
Morii, nr.16, în scop comercial,
producţie, servicii, domeniu public
al localităţii. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Caietul
de sarcini poate fi găsit la sediul
Primăriei Șerbăneşti.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Cerere
depusă la sediul Primăriei Șerbăneşti. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii din cadrul
Primăriei Șerbăneşti. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Costul achiziţionării unui exemplar
al caietului de sarcini este de 50Lei.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 09.12.2016, ora 10.00.
4.Informaţii privind ofertele: Oferta
trebuie depusă în 1 exemplar
original. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 12.12.2016, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Comuna Șerbăneşti,
judeţul Olt, str.Dumitru Popovici,
nr.139. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Un exemplar în original în plic
sigilat. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.12.2016, ora
10.00, Primăria Comunei Șerbăneşti, judeţul Olt, str.Dumitru Popovici, nr.139. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
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competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Olt,
municipiul Slatina, str.Mînăstirii,
nr.2, judeţul Olt, tel.0249.414.989,
fax: 0249.437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
08.11.2016.

PIERDERI
l Serban Vasilica PFA-pierdut
certificat constatator
nr.39930/10.07.2014. Se declara nul.
l Pierdut permis de conducere pe
numele Blaja Adrian, având
CNP-1760416510010. Îl declar nul.
l Pierdut certificat constatator
pentru sediu social pe numele societăţii ID SRL, CUI RO11151408,
eliberat de ORC Mehedinţi la data
de 22.03.2005. Îl declar nul.
l Pierdut Fişă încadrarea nominală
a spaţiilor de cazare pe categorii
unitatea Camere de închiriat
"Papion Vama Veche", sat Vama
Veche, jud.Constanţa, SRL Media
Info.
l Dumagas Transport SA, identificată prin CUI: 16020497, declară
pierdută şi nulă ştampila cu
amprenta ovală, de culoare roşu,
având următoarele elemente de
identificare: Societatea Comercială,
J16/1948/2003, Dumagas Transport
S.A., CUI RO 16020497, Com.
Podari -Dolj.
l Pierdut Autorizație Transport, în
regim taxi nr.29, eliberată la
09.11.2011 de Primăria Orşova, jud.
Mehedinți pe numele: S.C. TAFI
Grup Service S.R.L.. Se declară nulă.
publicitate

