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OFERTE SERVICIU
l SC angajează ingineri 
constructori  şi  drumari. 
Prezintă avantaj cunoaşterea 
programelor de devize. Relaţii 
la telefon: 0231.518.912; 
0745.252.106; e-mail: tas@tas.
ro; personal@tas.ro.

l A.J.P.I.S. -Ilfov, cu sediul în 
Bucureşti, str. Ion Câmpineanu 
nr.3A, sector 1, tel./ fax: 
021.256.97.83/ 0371.601.908 
organizează concurs în peri-
oada 15.03 -17.03.2017 scris şi 
interviu, ora 9.30 pentru 1 post 
vacant de consilier, clasa I, grad 
profesional principal la servi-
ciul beneficii de asistenţă 
socială; cerinţe studii universi-
tare absolvite cu diploma de 
licenţă, vechime în specialitatea 
studiilor min. 5 ani. Depunere 
dosar de înscriere până la data 
06.03.2017 la sediul instituţiei. 

l Angaiam sudori si lacatusi 
mecanici cu experienta, pentru 
domeniul naval in Spania. 
Cerinte necesara experienta in 
sector naval;-trebuie sa treaca 
proba de lucru. Cei interesati 
trimite-ti cv la adresa: rrhh@
prenaval.com sau in link: 
http://www.prenaval.com/
Relati i  suplimentare la: 
0034//689.93.05.22.

Societatea Artifex SRL, cu 
sediul in Focsani, Bld. Bucu-
resti Nr. 12, Jud. Vrancea, 
angajeaza:-2 persoane/
constructori de tipare in 
domeniul confectiilor textile. 
Cerinte: -cunostinte in dome-
niul confectiilor textile de 
dama; -cunostinte temeinice 
in construirea tiparelor/
(manual, pe carton, elec-
tronic); -studii superioare; 
- c u n o s t i n t e  d e  l i m b a 
rusa;-bun organizator al 
timpului de lucru;-capaci-
tatea de a lucra in echipa; 
-spirit de initiativa/creativ/
atentie la detalii; -simt estetic. 
Experienta in executarea si 
prelucrarea tiparelor in sistem 
electronic/cunostinte de limba 
engleza ,  const i tu ie  un 
avantaj! Responsabilitati: 
-crearea manuala a tiparului/
plecand de la un articol vesti-
mentar deja existent sau de la 
un design; -proiectarea/
constructia si modificarea 
tiparelor pe zona de confectii 
adulti; -modificarea tiparelor 
si corectarea lor dupa efectu-
area probei;-gradarea tipa-
relor pe marimi; -realizarea 
incadrarilor pentru croit; 
-calculul materialelor de 
consum/per model/pentru 
productie. Oferta: -pachet 
salarial motivant; -mediu de 
lucru placut/posibilitatea 
dezvoltarii personale si avan-
sare in cariera. CV-urile se 
depun la sediul societatii sau 
p e  e - m a i l :  i n f o @ a r t i -
fexfashion.com. Interviul va 
avea loc in data de 20.02.2017  

l Spitalul  Judeţean de 
Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crişan, nr.9-11, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 

post vacant de asistent medical 
principal, specialitatea balneo-
fiziologie la Laborator recupe-
rare,  medicină f izică ş i 
balneologie, pe durată nedeter-
minată. Condiţii de participare: 
-diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echiva-
lare, conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promo-
ţiile 1976-1994, inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale 
sanitare, specialitatea balneofi-
ziologie; -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal 
-pentru postul de asistent 
medical principal; -5 ani 
vechime ca asistent medical 
-pentru postul de asistent 
medical principal. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, 
în data de 09.03.2017, ora 9.00 
-proba scrisă şi  în data 
14.03.2017, ora 9.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului 
şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia şi tematica de concurs 
sunt afişate la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l La Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, nr.141 
din 03.02.2017, la anunţul cu 
numărul de înregistrare 70.546 
al Nume instituţie: Primăria 
Comunei Valea Călugărească, 
adresa: sat Valea Călugărească, 
nr.204, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuţie: 
Inspector I grad profesional 
debutant şi Inspector I grad 
profesional principal se face 
următoarea rectificare: -în loc 
de: „Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice 
pentru:  -funcţie publică 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal -minimum 5 ani; 
-funcţie publică inspector, clasa 
I, grad profesional debutant 
-fără vechime; -cunoştinţe 
operare calculator nivel 
mediu.” se va citi: „Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă -pentru postul  de 
inspector clasa I grad profesi-
onal debutant; studii superioare 
cu licenţă în domeniul arhitec-
tură, urbanism sau studii supe-
rioare de lungă durată în 
domeniul construcţiilor, absol-
vent al cursurilor de formare 

profesională continuă de speci-
alitate în domeniul amenajării 
teritoriului, urbanismului şi 
autorizării construcţiilor 
-pentru postul de inspector 
clasa I grad profesional prin-
cipal; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice pentru: -funcţie 
publică inspector, clasa I, grad 
p r o f e s i o n a l  p r i n c i p a l 
-minimum 5 ani; -funcţie 
publică inspector, clasa I, grad 
profesional debutant -fără 
vechime; -cunoştinţe operare 
calculator nivel mediu.” Restul 
anunţului rămâne nemodificat. 
(Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a 
III-a.)

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Galați, cu sediul în Galați, Str. 
Domnească, nr. 191 scoate la 
concurs, în data de 20.03.2017, 
ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior - Compartiment 
Resurse Umane, Salarizare, 
Comunicare şi Secretariatul 
Consi l iului  Consultativ; 
Condiţii specifice de partici-
pare 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 echiva-
lentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
20.03.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Galați.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Spătaru Preda, nr. 12, 
sector 5 scoate la concurs, în 
data de 20.03.2017, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: 
Referent, grad profesional 
superior - Compartiment 
Resurse Umane, Salarizare, 
Comunicare şi Secretariatul 
Consi l iului  Consultativ; 
Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 

concursului: 20.03.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AMOFM Bucu-
reşti.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Spătaru Preda, nr. 12, 
sector 5 scoate la concurs, în 
data de 20.03.2017, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: 
Expert, grad profesional asis-
tent - Compartiment Resurse 
Umane, Salarizare, Comuni-
care şi Secretariatul Consiliului 
Consultativ; 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 
l icenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
20.03.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AMOFM Bucureşti.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Iasi, 
cu sediul în Iaşi, Str. Cucu, nr. 1 
scoate la concurs, în data de 
20.03.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector,  
grad profesional asistent - 
C o m p a r t i m e n t  R e s u r s e 
Umane, Salarizare, Comuni-
care şi Secretariatul Consiliului 
Consultativ; 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 
l icenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
20.03.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Iaşi.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Satu Mare, cu sediul în Satu 
Mare, Str. Ghica Ion, nr. 36 

scoate la concurs, în data de 
20.03.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector,  
grad profesional  superior - 
Compartiment Relații cu anga-
jatorii; 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 echiva-
lentă în ramura de ştiințe: 
ştiințe economice sau ştiințe 
juridice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
20.03.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Satu Mare.

l Primăria Sectorului 6 orga-
nizează concurs de recrutare în 
data de 20.03.2017, ora 10.00– 
proba scrisă, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de conducere 
vacante astfel: •1 post Director 
General –Direcţia Generală de 
Impozite şi Taxe Locale Sector 
6; •1 post Şef serviciu -Serviciul 
Cadastru Fond Funciar –
Direcţia Tehnică. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Sectorului 6: Proba scrisă în 
data de 20.03.2017, orele 10.00. 
Interviu: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Dosarele 
de înscriere se pot depune în 
termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primă-
riei Sectorului 6 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul şi pe 
site-ul Primăriei Sectorului 6 
www.primarie6.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Sectorului 6 
-Serviciul Managementul 
Resurselor Umane şi la nr. de 
telefon 0376.204.439.   

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Mehedinți, cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin, b-dul Carol I, 
nr. 3 scoate la concurs, în data 
de 02.03.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post temporar vacant: 
Consilier, grad profesional 
superior - Compartiment 
Control, Îndeplinirea Măsurilor 
Asiguratorii şi Executarea 
Silită a Debitelor; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiințe: 
ştiințe economice sau ştiințe 
juridice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfă-
ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
02.03.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Mehedinți

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Satu Mare, cu sediul în Satu 
Mare, str. Ghica Ion, nr. 36 
scoate la concurs, în data de 
02.03.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post temporar vacant: 
Consilier, grad profesional 
principal - Compartiment 
Execuție bugetară, financiar 
contabilitate şi administrare 
fond de garantare pentru plata 
creanțelor salariale; Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiințe: 
ştiințe economice; Vechime 
minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 02.03.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă. Înscrierile 
se fac în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Satu 
Mare.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. 
Vrancea organizează în 02-03-
2017, ora 09, Concursul privind 
ocuparea pe perioadă determi-
nată a 2 posturi temporar 
vacante– funcții contractuale- 
de  s e rvant  pompier  în 
SPVSUAC şi muncitor cali-
ficat, tr.III, în SPAAGISV din 
subordinea Consiliului Local al 
oraşului  Mărăşeşti ,  jud. 
Vrancea. Condițiile de partici-
pare: minim studii gimnaziale 
şi diplomă de calificare într-o 
meserie; vechimea în muncă de 
1 an şi 6 luni. În perioada 
16/02/2017- 22/02/2017, la 
sediul Primăriei se vor depune 
dosarele de participare la 
concurs, respectând art.6 din 
HG nr.286/2011 modificată şi  
completată. Concursul va avea 
următoarele etape: 1. Selecția 
dosarelor între 23- 24 /02/2017; 
2. Proba scrisă în  02-03-2017, 
ora 9; 3. Interviul– data anun-
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țată după proba scrisă.  Relații 
suplimentare, la sediul Primă-
riei or. Mărășești și telefon 
0237260550.         

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copi-
lului sector 4, organizează 
concurs de promovare într-o 
funcţie publică de conducere, 
în data de 17.03.2017, proba 
scrisă ora 10.00 iar în data de 
23.03.2017 interviul, în confor-
mitate cu respectarea condiţi-
ilor generale prevăzute la art.66 
din Legea 188/1999 republicată 
și art.140 din H.G. 611/2008 
pentru funcţia publică de 
conducere: -Director Executiv 
–Direcţia Investiţii Proiecte 
Contracte .  Dosare le  de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la secre-
tariatul comisiei de concurs 
-Serviciul Resurse Umane din 
cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului sector 4. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la  
art.143 din H.G. nr. 611/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia de 

concurs sunt afișate la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
sector 4, din str. Soldat Enache 
Ion nr.1A și pe pagina de 
internet a instituţiei, www.
dgaspc4.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
0372715100 interior 26 -Servi-
ciul  Resurse Umane.

l Institutul Naţional de Statis-
tică organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post 
contractual vacant: Direcția de 
Comunicare -Compartiment de 
comunicare externă: 1 Post 
Consilier IA. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 6 ani; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Concursul se 
organizează la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică din 
București, Bd. Libertăţii 16, 
sector 5, București, în data 
09.03.2017, ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României 

Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică din 
bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
București. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs 
aprobate și bibliografia stabilită 
se afișează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică și pe 
site-ul Institutului Naţional de 
Statistică (www.insse.ro). 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului 
Naţional de Statistică și la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
(021)317.77.82.       

l Primăria comunei Darmă-
nești, judeţul Dâmboviţa, Str. 
Principala nr. 897, organizează 
concurs pentru ocuparea a 
două funcţii publice vacante 
astfel: 1. Consilier clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul 
compartimentului contabili-
tate; 2. Referent, clasa III, grad 
profesional debutant în cadrul 
compartimentul contabilitate. 
Concursul se va desfășura 
astfel: - proba Scrisă la data de 
21 martie 2017 ora 10:00. – 
interviul la data de 23 martie 

2017 ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs condidatii 
trebuie să indeplinesca urmă-
toarele condiţii: 1. Pentru 
funcţia de consilier în cadrul 
compartimentului contabili-
tate: - studii universitare, absol-
vite cu diploma de licenţă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă sau echiva-
lente; - candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art. 54 din legea nr. 
188/1999 (r2) statutul funcţio-
narilor publici; - cunoștinţe de 
utilizare a calculatorului; - fără 
vechime în funcţie. 2. Pentru 
funcţia de referent în cadrul 
compartimentul contabilitate: - 
studii liceale, respectiv studii 
medii liceale cu diploma de 
bacalaureat. – candidaţii 
trebuie să îndeplinească 
condiţii prevăzute de art 54 din 
legea nr. 188-1999 (r2) statutul 
funcţionarilor publici; - cunoș-
tinţe de utilizare a calculato-
rului. – fără vechime în funcţie. 
Dosarul trebuie să cuprindă: - 
Copie CI, formular de înscriere 
conf. Anexei nr. 3 la HGR 
611/2008; - copiile diplomelor 
de studii și alte specializări; - 
copia carnetului de muncă sau 
adeverinţa de vechime; - cazier 
judiciar; - adeverinţa medicală 
care se ateste starea de sănă-
tatea corespunzătoare; - adeve-
rinţa sau declarative care să 
ateste că nu a desfășurat activi-
tăţi de poliţie politică. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 20 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a 
III-a la sediul primăriei 
comunei Darmănești. Relaţii 
suplimetare l;a sediul primăriei 
comunei Darmănești, persoană 
de contact – Raduta Viorel, tel. 
0721.67.902 sau la tel și fax 

0245.661.306. e-mail: primaria.
darmanesti@yahoo.com.

l Consiliul local al comunei 
Berceni, judeţul Prahova, cu 
sediul în comuna Berceni, sat 
Berceni, str. Prof. Voicu Ion, nr. 
140 A, jud. Prahova, în confor-
mitate cu prevederile art. 39(2) 
din HGR 611/4.06.2008 pentru 
aprobarea Normelor privind 
organizarea și dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, 
scoate la concurs 6 (șase) 
posturi de funcţii publice 
vacante din aparatul de specia-
litate al Primarului comunei 
Berceni, judeţul Prahova dupã 
cum urmeazã: 1. Douã posturi 
de Inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul 
Compartimentului resurse 
umane, secretariat, relaţii cu 
publicul. Concursul va avea loc 
pe data de 16 martie 2017, orele 
10:00, iar interviul va avea loc 
în  maxim 5  z i le  lucrã-
toare. Pentru funcţiile publice 
vacante  de  execuţ ie  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul 
Compartimentului  resurse 
umane, secretariat, relaţii cu 
publicul, se vor avea în vedere 
următoarele condiţii generale 
de participare: Candidaţii 
trebuie sã îndeplineascã condi-
ţiile generale prevãzute de art. 
54 din Legea nr.188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici (R2), cu modificãrile și 
completãr i le  u l ter ioare ; 
Condiţii specifice. - sã aibã 
studii superioare de lungã 
duratã absolvite cu diplomã de 
licenţã sau echivalentã în 
domeniu l  adminis t raţ ie 
publicã, știinţe juridice sau 
economice; 2. Un post de 
Inspector Clasa I, gradul profe-
sional debutant în cadrul 
compartimentului Starea civilã 
ș i  Ev idenţa  populaţ ie i . 

Concursul va avea loc pe data 
de 16 martie 2017, orele 13:00, 
iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrãtoare. 
Condiţii generale de partici-
pare: Candidaţii trebuie sã 
îndeplineascã condiţiile gene-
rale prevãzute de art. 54 din 
Legea 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (R2), cu 
modificãrile și completãrile 
ulterioare. Condiţii specifice: - 
studii universitare de licenţã 
absolvite cu diplomã, respectiv 
studii superioare de lungã 
duratã în domeniul știinţe juri-
dice sau știinţe administrative, 
absolvite cu diplomã de licenţã 
sau echivalentã; 3. Un post de 
Inspector, clasa I, gradul profe-
sional debutant, în cadrul 
Compartimentului achiziţii 
publice și investiţii. Concursul 
va avea loc pe data de 16 
martie 2017, orele 1000, iar 
interviul va avea loc în maxim 
5 zile lucrãtoare. Pentru funcţia 
publică vacantă de execuţie 
de Inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului achiziţii 
publice și investiţii, se vor avea 
în vedere următoarele condiţii 
generale de participare: Candi-
daţii trebuie sã îndeplineascã 
condiţiile generale prevãzute de 
art. 54 din Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici (R2), cu modificãrile și 
completãr i le  u l ter ioare . 
Condiţii specifice; - studii 
universitare de licenţã absolvite 
cu diplomã, respectiv studii 
superioare de lungã duratã în 
domeniul știinţe economice, 
știinţe juridice, administrative 
sau știinţe inginerești, absolvite 
cu diplomã de licenţã sau echi-
valentã ;  4)  Un post  de 
Inspector, clasa I, gradul profe-
sional Asistent în cadrul 
compartimentului cadastru, 
fond funciar, agricultură și 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Urziceni. Nr. 185887/13.02.2017. Anunț privind valorificarea de bunuri sechestrate. În 
temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind  Codul de Procedură Fiscală, Administrația Finanțelor 
Publice Urziceni, organizează licitație publică, la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și 
orele de mai jos, pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Petrodin Flor SRL, Ion Roată - 27 
februarie 2017, ora 11.00. Autotractor Iveco, an fabricație 1998 - preț pornire licitație 12187 lei, fără 
TVA. 2. Ion Razvan, Sf. Gheorghe - 28 februarie 2017, ora 11.00. Teren arabil în suprafață de 9940 mp, 
situat în extravilanul com Sf. Gheorghe - preț pornire licitație 11274 lei. 3. SC LM Fashion SRL, Urziceni 
- 01 martie 2017, ora 11.00. Mașini și utilaje pentru croitorie, 29 bucăți (repere) - preț pornire licitație 
11771 lei, fără TVA. 4. I.I. Saghin (Tudorache) Daniela Dumitrița, Ion Roată - 02 martie 2017, ora 
11.00. Combină Claas Tucano 320, an fabricație 2011 - preț pornire licitație 252366 lei, fără TVA; 
Heder standard C540, an fabricație 2011 - preț pornire licitație 31517 lei, fără TVA; Stâlp de iluminat, 
an fabricație 2011 - preț pornire licitație 11831 lei, fără TVA. 5. I.I. Manolache Garofița, Ion Roată - 03 
martie 2017, ora 11.00. Combină Laverda Rev 200 2010 - preț pornire licitație 144713 lei, fără TVA. 6. 
Varlan Bican Florin Nicu Manasia - 06 martie 2017, ora 11.00. - Autovehicul special N1G Land Rover LN 
ECOOO2, cilindree 1951 cmc, combustibil motorină, an fabricație 2002 - preț pornire licitație 8200 lei. 
7. SC Eliax Proiect SRL, Urziceni - 07 martie 2017, ora 11.00. Autoturism Daewoo Y3S11 Tico, an 
fabricație 1999 - preț pornire licitație 1575 lei, fără TVA. 8.SC Silvex Minu SRL, Coșereni - 08 martie 
2017 ora 11.00. Semănătoare SPA 8 - preț pornire licitație 6300 lei, fără TVA. Prețurile nu includ TVA. 
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 a licitației la unitatea de trezorerie și contabilitate 
publica Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștințã, 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, 
privind Codul de Procedură Fiscală, când urmeazã sã se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0243.255110, 
0243.255115, e-mail: admin.urilafsx01.il@anaf.ro. Data afișării: 13.02.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare 
Executare Silită Persoane Juridice. 1. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în 
ziua de 28 februarie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde la 
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Activul Construct 
Prod 2010 SRL, CUI 22159172, licitația a II - a, pentru: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Automobil mixt, marca 
Volkswagen Transporter 70, nr. identificare WV2ZZZ70ZSHO75966, culoare alb, an fabricație 1995, 
nr. înmatriculare PH-10-ACT, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/ 
16.08.2016 încheiat de A.J.F.P. Prahova, 7.196 lei, 19%; 2. Mașină de lipit PVC, 1. Proces verbal de 
sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 4.719 lei, 19%; 3. 
Mai compactor EP R80H ARTEK, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/ 
16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 1.773 lei, 19%; 4. Ciocan retopercutor GBH 8-45, 1. Proces 
verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 1.411 
lei, 19%; 5. Nivelă laser GRL 300 HV, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 
84514/16.08.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 1.431 lei, 19%. 2. 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 martie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței 
persoane SC Chirila Com SRL, CUI 7118640, prima licitație pentru: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism 
marca Renault Laguna, nr. identificare VF1BT1F0D40281927, culoare gri, an fabricație 2008, 
combustibil - benzină, nr. înmatriculare PH-15-AEG, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri 
mobile nr. 107950/14.12.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 14.785 lei, 19%; 2. Chioșc din tâmplărie 
termopan, suprafață construită de 7,70 mp, amplasat în municipiul Ploiești, zona Piața Nord, jud. 
Prahova, 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 102925/03.06.2014/ P.V. adițional nr. 
107952/14.12.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova, 6.940 lei, 19%. 3. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 02, luna martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 
22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
SC Jesilden Cris SRL, prima licitație: Denumire bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Modul metalic cu caracter provizoriu, în suprafață 
construită de 12 mp, dobândit conform contract de vânzare - cumpărare nr. 3086/23.08.2011, 
amplasat pe terenul Primăriei Municipiului Ploiești, conform convenție nr. 28/24.02.2016, -, 17.015 
lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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, în contul RO31TREZ5215067XXX013036; 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 ii revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte 
informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407.710, int. 163. Data afișării: 15.02.2017.
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protecţia plantelor. Concursul 
va avea loc pe data de 16 
martie 2017, orele 10:00  iar 
interviul va avea loc în maxim 
5 zile lucrãtoare. Condiţii gene-
rale de participare: Candidaţii 
trebuie sã îndeplineascã condi-
ţiile generale prevãzute de art. 
54 din Legea 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici 
(R2), cu modificãrile şi comple-
tãrile ulterioare. Condiţii speci-
fice: - studii universitare de 
licenţã absolvite cu diplomã, 
respectiv studii superioare de 
lungã duratã agricole, de 
cadastru funciar, geodezie, 
t o p o g r a f i e ,   m ă s u r ă t o r i 
terestre absolvite cu diplomã de 
licenţã sau echivalentã; - sã 
aibã cunoştinţe de operare pe 
calculator; - sã aibã o vechime 
minimã de 1 an în specialitatea 
studiilor absolvite cu profil 
agriculturã, cadastru sau topo-
grafie. 5. Un post de Inspector 
protecţie civilã, clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul 
compartimentului de protecţie 
civilã şi situaţii de urgenţã; 
Concursul va avea loc pe data 
de 16 martie 2017, orele 10:00, 
iar interviul va avea loc în 
maxim 5 zile lucrãtoare. Pentru 
funcţia publică vacantã de 
execuţie de Inspector, clasa I, 
gradul profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului de 
protecţie civilã şi situaţii de 
urgenţã, se vor avea în vedere 
următoarele condiţii generale 
de participare: Candidaţii 
trebuie sã îndeplineascã condi-
ţiile generale prevãzute de art. 
54 din Legea 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici 
(R2), cu modificãrile şi comple-
tãrile ulterioare. Condiţii speci-
fice - studii universitare de 
licenţã absolvite cu diplomã, 
respectiv studii superioare de 
lungã duratã în domeniul 
ştiinţe juridice, administrative, 
economice sau ştiinţe ingine-
resti, absolvite cu diplomã de 
l icenţã sau echivalentã; 
Dosarul de înscriere: Dosarul 
de înscriere va cuprinde urmă-
toarele documente, conform 
prevederilor art. 49 din H.G. nr. 

611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificãrile si 
completãrile ulterioare: - copia 
actului de identitate; - formu-
larul de înscriere, conform 
anexei nr.  3 la H.G. nr. 
611/2008, modificată; - copiile 
diplomelor de studiu si ale altor 
acte care să ateste efectuarea 
unor specializări; - copia carne-
tului de muncă sau, după caz, 
adeverinta care să ateste 
vechimea în muncă si, dupã 
caz, în specialitate – număr 
pagini – unde este cazul; - cazi-
erul judiciar (acesta poate fi 
înlocuit cu o declaratie pe 
propria răspundere, cu obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul documen-
tului pe tot parcursul desfaşu-
rării concursului, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la 
data la care a fost declarat 
admis în urma selecţiei dosa-
relor, sub sancţiunea neemiterii 
actului administrativ de 
numire) - adeverinţã care sã 
ateste starea de sãnãtate cores-
punzãtoare; - declaraţie pe 
propria raspundere sau adeve-
rinta care sã ateste ca nu a 
desfãşurat activităti de poliţie 
politicã; Formularele pentru 
participare la concurs se pot 
procura zilnic de la secretari-
atul de concurs şi candidaţii 
pot depune dosarele de concurs 
în termen de 20 zile de la data 
publicãrii anunţului în Moni-
torul Oficial la secretariatul 
comisiei de concurs. Informaţii 
suplimentare la secretariatul 
comisiei de concurs – Tel.0244 
470216 sau 0244 470588.

CITAȚII  
l Dr Kovacs Iolan este citata 
la Judecatoria Turda la data de 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 7  i n  d o s a r 
6703/328/2007*.

l Se citează pârâtul Bulgariu 
Bledar, cetățean albanez, în 
dosarul nr. 1584/185/2016 al 
Judecătoriei Bălceşti, pentru 
termenul de judecată din data 

de 14.03.20107, ora 09.00, de 
reclamanta Bulgariu Mihaela 
– Mirela, pentru divorț.

l Se citeaza la Judecatoria 
Marghita ora 9 pentru data de 
2 2 . 0 2 . 2 0 1 7  i n  d o s a r u l 
1145/255/2016 Achim Gheorghe 
Mihai, in calitate de parat 
pentru desfacerea casatoriei.

l Se citeaza parata Dobre 
Claudia, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in com. Unguriu, str. 
Sub Margine, nr.14, jud. Buzau, 
în proces cu reclamantul Sirbu 
P. Gheorghe, în dosarul nr. 
3847/277/2015, al Judecătoriei 
Patarlagele, cu termen de jude-
cată la data de 23.03.2017, ora 
9.00, având ca obiect „fond 
funciar modificare titlu de 
proprietate.

l CII Ștefănescu Ovidiu Alin 
anunță deschiderea procedurii 
generale a insolvenței a debito-
rului SC Dasidar SRL, dosar 
nr. 300/90/2017 pe rolul Tribu-
nalului Vâlcea. Termenul limită 
pentru depunerea creanțelor 
este 08.03.2017. Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 
15.03.2017. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 29.03.2017. 
Termen şedința adunarea 
creditorilor 20.03.2017.

l Pârâta Boghiu Ana Maria, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în comuna Prisăcani, jud. Iaşi 
este citată în Dosar nr. 
5 7 6 / 2 8 6 / 2 0 1 6 ,  t e r m e n 
07.03.2017, ora 9.30, la Judecă-
toria Răducăneni, în proces cu 
Diaconu Traian, Consiliul 
Local  de  Fond Funciar 
Comarna, Consiliul Județean 
Iaşi, având ca obiect rectificare 
titlu de proprietate.

l Catre: Mostenitorii defunctei 
Paraian Adriana, fosta cu 
ultim domiciliu in municipiul 
Sibiu, str. Constantin Noica bl. 
2, sc. A, ap. 20, judetul Sibiu. 

Va instiintam ca sunteti invitati 
sa va prezentati la sediul Socie-
tate Profesionala Notariala 
Dragomir, cu sediul din muni-
cipiul Sibiu, str. Zaharia Boiu 
nr.17, ap.3, judetul Sibiu, la 
data de 15 martie 2017 
ora:10:00 in calitate de moste-
nitori ai defunctei Paraian 
Adriana, C.N.P.2510817323941, 
decedata la data de 01 octom-
brie 2016 in municipiul Sibiu, 
judetul Sibiu, fosta cu ultim 
domiciliu in municipiul Sibiu, 
str.Constantin Noica bl.2, sc.A, 
ap.20, judetul Sibiu pentru a 
participa la dezbaterea proce-
durii succesoarale a acesteia. 
Succesibilii indicati in cererea 
de deschidere a procedurii 
succesorale sunt Olariu Emili-
an-in calitate de var; Sencovici 
Victoria-in calitate de veri-
soara; Martin Angelica-in cali-
tate de verisoara.

l Briceag Ana Camelia, 
Măgădău Constantin Leonard, 
Măgădău Maria  Larisa , 
Măgădău Florina Cerasela, 
Măgădău Marian Claudiu, 
Măgădău Ștefan Alin, cu domi-
ciliul în Municipiul Craiova, 
str.Drumul Apelor, modul 1A, 
camera 1, judeţul Dolj, sunt 
chemaţ i  la  Judecător ia 
Craiova, din str.A.I.Cuza, nr.30, 
complet C21, în ziua de 
06.03.2017, ora 10.30, în cali-
tate de pârâţi, în proces cu 
Municipiul Craiova prin 
Primar şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin 
Primar, în calitate de reclamant 
pentru pretenţii, dosar nr. 
18361/215/2016.

l Simionescu Aurel, Simio-
nescu Ileana Alexandra, Simio-
nescu Liviu Lilian, Simionescu 
Mihaela Aurelia, cu ultimul 
domicil iu în Municipiul 
Craiova, str.Drumul Apelor, 
modul 4, camera 2, judeţul 
Dolj, sunt chemaţi la Judecă-
toria Craiova, din str.A.I.Cuza, 
nr.30, complet C9, în ziua de 
06.03.2017, ora 08.30, în cali-
tate de pârâţi, în proces cu 
Municipiul Craiova prin 
Primar şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova prin 
Primar, în calitate de reclamant 
pentru fond-evacuare, ce face 
o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.20215/215/2016.

l Se citează pentru dezbatere 
succesorală după defunctul 
Turcu Georgel  Romulus 
numita Turcu Liliana Mirela, 
cu ultima adresă cunoscută în 
Braşov, str. Spicului, nr. 16, bl. 
53, sc. A, ap. 27, la sediul Biro-
ului Notarial Socaciu George, 
Codlea, str. Lungă, nr. 131, 
pentru data de 27 februarie 
2017, între orele 11 -12.

VÂNZĂRI AUTO  
l Ford Transit 2,4, 2008, 4.200 
E u r o  n e g o c i a b i l . 
Tel.0756.67.44.34.

VÂNZĂRI IMOBILE
Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului 

situat în intravilanul judeţului 
Iaşi, comuna Movileni, compus 
din teren în suprafaţă de 
50.000mp având nr.cadastral 
60.366, la preţul de 17.060Lei. 
0232.270.997.

DIVERSE  
l OMV Petrom SA anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul  “Conductă de 
amestec de la sonda 128 Călu-
găreasa la manifold sondele 
117, 118 Călugăreasa“, propus 
a fi amplasat în comuna 
Prigoria, sat Călugăreasa, 
judeţul Gorj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Gorj, în municipiul Tg. Jiu, 
strada Unirii, nr.76, în zilele de 
luni - vineri, între orele 10 – 14. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Gorj.

l Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare. CNCF 
CFR SA Bucureşti- SRCF 
Craiova, titular al proiectului 
“Lucrări de reabilitare la pod 
CF km 20+698 şi lucrări 
amenajare albie”, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Mehedinţi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
proiect propus a fi amplasat în 
extravilanul comunei Broşteni, 
judeţul Mehedinţi şi în extravi-
lanul comunei Samarineşti, 
judeţul Gorj. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi 
din Municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str.Baile Romane, nr.3, 
în zilele de luni până joi, între 
orele 8.00-16.00, vinerea între 
orele 8.00-14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
http://apmmh.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentari i /observaţi i  la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: În conformitate 
cu dispoziţiile art. 117 şi 118 
din Legea nr. 31/1990, privind 
societăţile, republicată, cu 
modificările ulterioare, Admi-
nistratorul Unic al Societatii 
Bere -Spirt Turnu Severin S.A. 
(„Societatea”), cu sediul social 
în Judeţul Ilfov, Comuna 
Cernica, Sat Căldăraru, Str. 
Drumul Între Tarlale, nr. 1, 
hala nr.3, etaj 1, corp D, cod 
unic de înregistrare 1605450, 
număr de ordine in registrul 
comerţului J23/1698/2007, 
atribut fiscal RO, capital social 
subscris şi vărsat 4.487.944,30 
l e i ,  c o n t  b a n c a r  n r. 
RO82BTRL04101202460948 
XX, deschis la Banca Transil-
vania Sucursala Lipscani, 

telefon 021.529.47.44, fax 
021.529.47.29,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 20.03.2017, ora 10,00 la 
sediul social din Judeţul Ilfov, 
C o m u n a  C e r n i c a ,  S a t 
Caldararu, Str. Drumul Între 
Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, 
corp D pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la Registrul Mioriţa 
Cluj, la data de referinţă 
13.03.2017, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea rati-
ficării Deciziei din data de  
01.02.2017 a Administratorului 
Unic al Societăţii privind apro-
barea constituirii de catre Soci-
etatea Bere -Spirt Turnu 
Severin S.A., în calitate de 
Garant Ipotecar, a unei garanţii 
reale imobiliare de rang I 
asupra activului „Fabrica de 
bere”, situat în judeţul Mehe-
dinţi, Mun. Drobeta Turnu 
Severin, Str. Banoviţei, nr. 7A, 
format din teren în suprafaţa 
de 17.081,70 mp şi construcţiile 
edificate pe acesta, în favoarea 
Băncii Transilvania, Sucursala 
Lipscani, în vederea garantării 
creditului, în valoare de maxim 
40.000.000 (patruzecimilioane) 
lei, acordat de Banca Transil-
vania, Sucursala Lipscani, în 
calitate de Creditor Societăţii 
PRODAL 94 SRL, în calitate 
de Împrumutat. 2. Aprobarea 
împuternicirii Administrato-
rului Unic al Societăţii Bere 
-Spirt Turnu Severin S.A., să 
negocieze şi să semneze în 
numele şi pentru Societate 
contractul de ipotecă imobi-
liară, precum şi orice alt act, 
document, declaraţie sau cerere 
necesară în acest sens, cât şi să 
efectueze toate formalităţile şi 
demersurile în legătură sau 
prevăzute de contractul de 
ipotecă imobiliară. 3. Apro-
barea împuternicirii Adminis-
tratorului Unic al Societăţii 
Bere -Spirt Turnu Severin S.A., 
în vederea aducerii la îndepli-
nire a prezentei hotărâri 
precum şi pentru a îndeplini 
toate formalităţile prevăzute de 
lege in vederea menţionării 
acestei modificări la Oficiul 
Registrului Comerţului si 
publicarea acesteia în Moni-
torul Oficial. Documentele 
referitoare la problemele 
înscrise pe ordinea de zi, pot fi 
consultate de acţionari zilnic, 
începând cu data de 13.03.2017 
la sediul societăţii. Acţionarii 
pot participa la Adunarea 
Generala Extraordinară a Acţi-
onarilor personal sau prin 
reprezentant mandatat prin 
împuternicire, conform preve-
derilor legale. În cazul în care 
Adunarea Generala Extraordi-
nară a Acţionarilor programata 
pe data de 20.03.2017, nu înde-
plineşte condiţiile de validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv, 
aceasta va avea loc în data de 
21.03.2017 în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine 
de zi.  

LICITAȚII  
l Primăria oraşului Bragadiru, 
cu sediul în oraşul Bragadiru, 
şos. Alexandriei nr. 249, judeţul 

ANUNȚURI

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. Anunț 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 09, luna Martie, 
orele 11.00 anul 2017, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a-I-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Akro Marco SRL, CUI 24441810, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Mihăilești, str. Complexului, nr. 54, 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: Incinerator 
1400 Natural Gas, 102.780 lei; Autoutilitară frigorifică, 15.963 lei; Generator de curent, 12.400 lei. 
Total: 131.143 lei. Cota TVA: *) 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 a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (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 acestiu 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 0246.278023.
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Ilfov, scoate la licitaţie publică 
deschisă, în vederea închirierii, 
terenul în suprafaţă de 15 mp,  
situat în domeniul public al 
orașului Bragadiru, județul 
Ilfov, amplasat adiacent imobi-
lului din șos. Alexandriei nr. 36. 
Licitaţia va avea loc în data de 
29.03.2017, orele 10.00. Cererea 
de înscriere la licitaţie însoţită de 
documentele solicitate, conform 
Caietul de sarcini, se vor depune 
până la data de 27.03.2017, orele 
15.00, la Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021.448.07.95 
interior 123.

l Consiliul Local Breaza, Str. 
Republicii nr. 82 B, tel. 0244-
340.508, fax 0244-340.528, 
e-mail: primariabreaza@yahoo.
com, organizează: Licitaţie 
publică cu strigare pentru 
vânzarea ternului în suprafaţa 
de 51 mp, proprietate privata a 
orașului Breaza, Str. Armoniei, 
fn,  T28,  F 317,  judeţul 
Prahova. Data licitaţiei: 
16.03.2017, ora 10:00 la sediul 
Primăriei Breaza. Data limită 
de depunere a documentelor 
prevăzute în Caietul de sarcini: 
15.03.2017, ora 16:00. Preţul de 
pornire al licitaţiei: 3000 lei 
fără TVA. Taxa de participare 
la licitaţie: 600 lei. Preţul Caie-
tului de Sarcini: 20 lei și se 
poate procura de la sediul 
Primăriei Breaza. Garanţia de 
participare: 1000 lei. Regim 
Juridic, economic și ethnic al 
terenului este cel din Certifi-
c a t u l  d e  U r b a n i s m  n r. 
199/24.11.2016, parte integrate 
din documentaţia de licitaţie.

l Subscrisa Evalcont Dualex 
SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar al SC Alfarco SRL 
Alba Iulia, organizează licitaţie 
pentru valorificarea următoa-
relor bunuri: 1.Imobil situat în 
sat Radești, nr.80: preţ de stri-
gare 49.125Lei. Licitaţia va fi 
organizată la sediul lichidato-
rului judiciar din Orăștie, str.
Eroilor, bl.A, parter, jud. Hune-
doara, în data de 15.02.2017, 
16.02.2017 și 16.02.2017, ora 
12,00. Caietul de sarcini se 
achiziţionează de la sediul lichi-
datorului. Tel.0740.418.881.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea S.C. 
Bellini Constructii S.R.L., CUI: 
RO14790856 scoate la vânzare 
p r i n  l i c i t a ț i e  p u b l i c ă : 
Construcție si teren aferent 
(Terenul aferent 9.000 mp, 
Showroom S.utilă desfășurata 
1.193 mp, Șopron S.Construită 
438 mp, Hală depozit – S.utilă 
832 mp.) Prețul de pornire: 
3.062.733,66 lei. Licitația va 
avea loc în 20.02.2017 ora 12:00 
la sediul lichidatorului din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereușită lici-
tația se reia în data de 
24.02.2017 la aceeași oră. Lici-
tantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind 
bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de 500 RON+TVA, ce va 
cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar 
o cerere de participare la lici-
tație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin trei zile 
înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. 
Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro.

l SC Codacons SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor imobile si mobile 
aflate in patrimoniul debitoarei, 
respectiv: teren intravilan situat 
in Breaza, Cartier Frasinet FN, 
jud. Prahova, in suprafata de 
2791 mp, la pretul de 102.600 
lei, buldoexcavator la pretul de 
14.400 lei, autoturism Volvo la 
pretul de 12.150 lei, etc. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 
10.08.2016, ce a incuviintat 
raportul de evaluare si regula-
mentul de participare la lici-
tatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 10% fata 
de pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţia va avea loc 
pe  data  de  20 .02 .2017 , 
07 .03 .2017 ,  21 .03 .2017 , 
04.04.2017 si 19.04.2017 orele 
12.30 în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul 
Local al Comunei Cezieni, 
strada Dumitru Cezianu, nr.71, 
jud.Olt, telefon: 0249.510.102, 
f a x :  0 2 4 9 . 5 1 0 . 1 0 2 , 
e-mail: primariacezieni@yahoo.
com, cod fiscal: 4394994. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: spațiu în supra-
față de 12,62mp, respectiv o 
cameră de la etajul clădirii 
Primăriei Cezieni, situat în 
localitatea Cezieni, comuna 
Cezieni,  strada Dumitru 
Cezianu, nr.71, judeţul Olt, în 
vederea desfășurării activită-
ților de comunicații electronice, 
respectiv furnizarea către cetă-
țenii comunei a televiziunii prin 
cablu. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire a 
fost întocmită în conformitate 
cu prevederile OUG nr.54/2006. 
3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de 
atribuire poate fi cumpărată de 
la Primăria Comunei Cezieni, 
Registratură. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura din 
cadrul Primăriei Comunei 
Cezieni,  strada Dumitru 
Cezianu, nr.71, judeţul Olt. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
U r g e n ţ ă  a  G u v e r n u l u i 
nr.54/2006: 50 de lei garanția de 
participare, 20 de lei documen-
taţia de atribuire și caietul de 
sarcini, la casieria Primăriei 
C o m u n e i  C e z i e n i . 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.03.2017, 
ora 10.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: localitatea Cezieni, 
strada Dumitru Cezianu, nr.71, 
judeţul Olt. 4.1.Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
1 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 4 . 0 0 . 

4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Consiliul Local 
al Comunei Cezieni, str.
Dumitru Cezianu, nr.71, jud.
Olt, Registratură. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
desch idere  a  ofer te lor : 
14.03.2017, ora 10.00, Consiliul 
Local al Comunei Cezieni, str.
Dumitru Cezianu, nr.71, jud.
Olt. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Olt -Secţia civilă și 
de contencios administrativ și 
fiscal, situat în municipiul 
Slatina, strada Mânăstirii, nr.2, 
cod poștal: 230038, telefon: 
0 2 4 9 . 4 1 4 . 9 8 9 ,  f a x : 
0249.437.370, e-mail: tribuna-
lul-olt@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14.02.2017.

l Debitorul SC Mecanoenerge-
tica SA – în insolvență, cu sediul 
în Dr.Tr. Severin, str. Calea 
Timișoarei, nr. 22, jud. Mehe-
d i n ţ i ,  C I F :  1 6 0 5 4 6 9 , 
J25/348/1991, aflata  în proce-
dură de reorganizare judiciara 
în dosar nr. 7395/101/2015 prin 
administrator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL reprezen-
tata de asociat coordonator 
Popescu Emil, cu sediul ales în 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare ca 
deseuri de fier vechi urmatoare 
bunuri: 1.Incarcator universal 
ATLAS (defect). 2.Instalatie de 
sudare cu electrozi (defect). 3.
Instalatie de sudare cu electrozi 
(defect). 4.Dispozitiv indoit tevi 
(defect). 5.Instalatie de sudare 
tip BOOSTER (defecta). 6.
Instalatie de sudare tip 
BOOSTER (defecta). 7.Presa 
mecanica (defecta). 8.Instalatie 
sudare cu electrozi (defecta). 9.
Instalatie sudare cu electrozi 
(defecta). 10.Ciocan pneumatic 
(defect). 11.Polizor (defect). 
12.Șpan de otel. 13.Deseuri de 
table si profile din otel. 14.
Componente de utilaje (deseuri 
fier vechi). Preturile de valorifi-
care se determina prin urma-
torul calcul: -cantitatea efectiva 
de fier rezultate prin cântărirea 
pentru fiecare bun în parte 
înmulțit cu prețul maxim 
ofertat/kg de fier vechi. -primul 
minim pe kg care il luăm în 

considerare va fi de: Deșeu fier 
vechi pregătit 0,65 lei / kg. 
Deșeu fier vechi nepregătit 0,55 
lei / kg. Deșeu șpan feros 0,40 lei 
/ kg. Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar 
procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile descrise anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 75/2016 
din data de 19.09.2016 de 
confirmare a planului de reorga-
nizare pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 7395/101/2015 
af lat pe rolul Tribunalului 
Mehedinti. Licitaţia de oferte va 
avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 
23 .02 .2017  ore le  14 :00 . 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
oferta de achizitie raportat la 
conditiile din publicatia de 
vanzare a bunurilor descrise 
anterior si să achiziționeze 
caietul de sarcini in suma de 100 
lei. Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA este deschis la BCR  
D r .  T r .  S e v e r i n  – 
RO66RNCB01790345751 00001. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de oferte din 
data de 23.02.2017 să depună 
oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă inscrierea la supraofer-
tare și contravaloarea caietului 
de sarcină până la data de 
23.02.2017 orele 12,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehe-
dinţi sau la adresa debitoarei 
din Dr.Tr. Severin, str. Calea 
Timișoarei, nr.22, jud. Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunțe 
administratorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la 
sediul administratorului judiciar 
din loc. Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului, nr.7A, jud. Mehedinţi, 
telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 
Administrator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL prin asociat 
coordonator ec. Emil Popescu.

l Centrul Chinolog Sibiu, cu 
s e d i u l  i n  S i b i u ,  C a l e a 
Dumbravii nr. 157, tel. 0269-
23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod 
fiscal 4240928, cont IBAN RO 

42 TREZ5765005XXX000209, 
deschis la Trezoreria Sibiu, 
organizeaza cedarea cu titlu 
gratuity a 14 caini de serviciu. 
Animalele pot fi vazute la 
sediul Centrului Chinologic 
Sibiu. Transmiterea fara plata 
va avea loc in perioada 
15.02.2017-28.02.2017, la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. 
Lista complete a bunurilor si 
relatii suplimentare se obtin la 
telefon: (40) 0269-235.181; fax 
(40) 0269-24.00.90. www.
centrulchinologic.ro/interespu-
blic/licitatiipublice/, sau la 
sediul Centrului: Sibiu, Calea 
Dumbravii nr. 157.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal 
predare preluare a locuintei din 
23.02.1983, pe numele Gruia 
Marin si Maria. Declar nul.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire receptie anexa 
C o n t r a c t  c o n s t r u i r e 
nr.1397/3/1977, pe numele 
Florea Elisabeta si Florea Petre. 
Il declar nul.

l Pierdut Contract vanza-
re-cumparare nr.24.230/5/1992, 
pe numele Vasilescu Petre. Il 
declar nul.

l Pierdut certificate constata-
toare nr.5058 din 17.02.2009, 
10427 din 30.04.2010, aparţi-
nând societăţii comerciale 
Slakteri Ekspert SRL, nr. 
ordine în Registrul Comerţului 
J07/93/2009,CUI:25206457, 
Botoșani. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport 
marfă si transport persoane 
seria 0182943001 emis de 
A.R.R. București pe numele de 
Grecea Vasile. Le declar nule.

l Declar pierdut certificat de 
pregătire profesională a condu-
cătorului auto emis de Autori-
tatea Rutieră Română –A.R.R. 
la data de 28.01.2014 pe 
numele Ionescu Cristinel.

l Declar pierdută legitimaţie 
de revoluţionar cu merite 
deosebite seria LRM-G nr. 
00632 Legea 341/2004, eliberată 
de S.S.P.R., pe numele Gătlan 
Alecxandru, publicat în Moni-
t o r u l  O f i c i a l  n r . 
467bis/07.07.2010.

l Declar pierdută legitimaţie de 
revoluţionar cu merite deosebite 
seria LRM-S nr.  00865/ 
23.12.2009, Legea 341/2004, 
eliberat de către S.S.P.R., pe 
numele Sterea Nicolae Viorel, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 
467bis/07.07.2010. 

l Declar pierdută (nulă) auto-
rizaţia traducător cu numarul 
36416/2014 emisă de Ministerul 
Justiţiei pe numele Agache 
Ana Maria.

l Declar pierdut carnetul de 
student emis de Facultatea de 
Litere, Universitatea din Bucu-
rești ,  pe numele Roman 
Anamaria -Cristina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Topoloveni. Număr de înregistrare nr. 5466/14 
februarie 2017. Anunț privind anularea licitației publice din data 
de 21 februarie 2017. Urmare hotărârii din data de 08.02.2017 
pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 16/1259/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, prin care se dispune 
deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului SC M. 
Gh. Vitis Product SRL, anunțăm anularea licitației publice din data 
de 21 februarie 2017, pentru active ce aparțin SC M. Gh. Vitis 
Product SRL, cu domiciliul în orașul Topoloveni, strada Izvorului, 
nr. 19, județul Argeș, respectiv: Autoturism VW Pasat, nr. iden-
tificare WVWZZZ3CZ8P047376, CIV F-787632, an fabricație 
2008. Menționăm că anunțul de licitație a fost publicat în ziarele 
Jurnalul Național și Argeșul Liber, din data de 30 ianuarie 2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 
Bușteni anunță organizarea licitației privind vânzarea bunurilor 
imobile, clădire în suprafață construită de 182,58 mp și suprafață 
utilă de 152,15 mp din acte - Canton silvic Urechea, construită din 
fundații piatră, structură zidărie cărămidă, învelitoare din tablă 
galvanizată, tâmplărie exterioară din lemn, cu instalație electrică 
și apă, având nr. cadastral 20734-C1 și teren aferent în suprafață 
de 1.874 mp având nr. cadastral 20734, situate în localitatea 
Azuga, Tarla 24, parcela C80, județul Prahova, la sediul din oraș 
Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, în data de 02.03.2017, ora 
13.00. Bunurile imobile sunt proprietatea debitorului S.C. Ana & 
Petrus Properties S.R.L., CUI 26827487, cu domiciliul în Ploiești, 
str. Alexandru Odobescu, nr. 65, județul Prahova. Prețul de 
pornire al licitației este de 1.278.868 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr. 
5412/13.02.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site - ul A.N.A.F. (licitații). Pentru date suplimen-
tare, privind condiții de participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.320.155; 
persoană de contact: Aldea Cristin.

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Adminis-
trare Fiscală. Direcția Genera-
lă Regională a Finanțelor Pu-
blice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Teleorman. Citație. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor 
Publice Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 
188, jud. Teleorman, în nume-
le Direcției Generale Regiona-
le a Finanțelor Publice Ploiești, 
cu sediul în Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu nr. 22, județul Prahova, 
în calitate de reclamantă, 
înștiinteaza pârâtul Filipov 
Nikolay, cetațean bulgar, cu 
domiciliul în Bulgaria, Ruse, 
Vitosa nr. 9, Regiunea Ruse, 
pârât în dosarul nr. 253/87/ 
2016/a1, aflat pe rolul Tribu-
nalului Teleorman, că este 
chemat în judecată în prezen-
ta cauză pentru termenul din 
la data de 20.03.2017.

ANUNȚURI


