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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, 
D a n e m a r c a  – N o r v e g i a . 
Condiții de muncă și salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+45/25351103, +40/743160861. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk. SASS 
LOGISTICS SRL.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacantă de consilier 
debutant -Compartimentul 
Taxe și Impozite, Urmărire 
Debite din cadrul Primăriei 
comunei Cernica. Concursul 
se organizeazã la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de 18 septembrie 
2017, la ora 11.00 -proba scrisă 
și 20 septembrie 2017 -inter-
viul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 20 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov.  Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Relaţii suplimentare se 

pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov și 
la nr. de telefon (021)369.51.55.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacantă de consilier 
d e b u t a n t  - B i r o u  B u g e t 
Finanțe, Achiziții Publice- 
Salarizare din cadrul Primăriei 
comunei Cernica. Concursul 
se organizează la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de  25 septembrie 
2017, la ora 11.00 -proba scrisă 
și 27 septembrie 2017 -inter-
viul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 20 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov.  Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia 
se afișează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov și 
la nr. de telefon (021)369.51.55.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploiești, în 
conformitate cu prevederile 

HG nr. 286/2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante: I MEDIC PRIMAR 
– 1 POST; II MEDIC SPECI-
ALIST MG – 2 POSTURI; II 
MEDIC MG – 2 POSTURI. 
Condiții de participare: studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licență în dome-
niul medicină sau diplomă de 
medic; examen de medic speci-
alist/primar - medicină de 
familie/medicina generala, 
după caz; stagiul de reziden-
ț i a t  t e r m i n a t ,  d u p ă 
caz; condiții generale prevă-
zute de art. 3 din H.G. nr. 
2 8 6 / 2 0 1 1 ,  a c t u a l i z a t ă . 
Concursul se va desfășura la 
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: înscrierile 
– in perioada 16 – 29.08.2017 
orele 9.00 - 14.00; proba scrisă 
- in data de 12.09.2017 ora 
9.30;  proba interviu - in data 
de 14.09.2017 ora 9.30. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
registratura instituției si 
trebuie să conțină obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Condițiile de participare 
sunt afișate la sediul instituției 
și pe site-ul www.asscploiesti.
ro. Alte relatii se pot obține la 
R e s u r s e  U m a n e  -  t e l . 
0740178780.
 
l Primăria Comunei Cara-
șova, judeţul Caraș-Severin, 
organizează în baza HG 
nr.286/2011 concurs pentru 
ocuparea pe durată nedetermi-
nată a funcției contractuale de 
execuție vacante: Inspector de 

specialitate gr.II (ghid turistic) 
la Centrul de Informare Turis-
tică. Condiții specifice: -Studii 
super ioare  absolv i te  cu 
diplomă de licență sau echiva-
lent, în domeniul turismului; 
-Vechime de minim 1 an în 
domeniu; -Abilități de comuni-
care; -Cunoștințe de operare 
pe calculator. 1)Condiții de 
desfășurare a concursului: a)
Concursul se desfășoară la 
sediul Primăriei Comunei 
Carașova, nr.274, astfel: 
-Proba scrisă în data de 
07.09.2017, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 08.09.2017, ora 
14.00; b)Condițiile de partici-
pare la concurs, bibliografia și 
actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul Primăriei 
Comunei Carașova. Dosarele 
de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului. 
Pentru relații suplimentare la 
telefon: 0255.232.000. Selecția 
dosarelor va avea loc în 
termen de 2 zile de la data 
încetării depunerii dosarelor 
de înscriere. 
 
l Serviciul Public de Alimen-
tare cu Apă -Comuna Cara-
șova, județul Caraș-Severin, 
organizează în baza HG nr. 
286/2011 concurs pentru 
ocuparea pe durată nedetermi-
nată a unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante: 
1.Muncitor calificat. Condiţii 
specifice: -studii generale; 
-diplomă/certificate de califi-
care electrician; -vechime în 
muncă: nu este cazul. Condiţii 
de desfășurare a concursului: 
a)Concursul se desfășoară la 
sediul Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă, Comuna 
Carașova, nr.274, astfel: 
-Proba scrisă în data de 
07.09.2017, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 08.09.2017, ora 
14.00. b)Condiţiile de partici-

pare la concurs, bibliografia și 
actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul Servi-
ciului de Alimentare cu Apă 
Comuna Carașova. Dosarele 
de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului. 
Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul instituției sau 
la telefon: 0255.232.000. 
Selecţia dosarelor va avea loc 
în termen de 2 zile de la data 
încetării depunerii dosarelor 
de înscriere. 

l Primăria Comunei Andre-
iașu de Jos, Judeţul Vrancea, 
organizează la sediul său din 
comuna Andreiașu de Jos, 
judeţul Vrancea, în zilele de 
15.09.2017, ora 10.00 (proba 
scrisă), și 15.09.2017, ora 14.00 
(interviul), concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii: 
-funcţiei publice de execuţie 
vacante de consilier în cadrul 
Compartimentului Contabili-
tate, clasa I, gradul profesional 
debutant; -funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier în 
cadrul Compartimentului 
Achiziții Publice, clasa I, 
gradul profesional debutant. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată (2), cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune la sedul instituţiei în 
termen de 20 zile de la publi-
care. Condiţiile de participare 
la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei 
Andreiașu de Jos, județul 
Vrancea. Relaţii suplimentare 
la telefon: 0374.054.984. 

l Comuna Gavojdia, cu sediul 
în localitatea Gavojdia, nr.295, 

judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-Muncitor necalificat: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba practică în data 
de 07.09.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
11.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
cel puţin nivel gimnazial (8 
clase); -vechime: fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, respectiv până la data de 
30.08.2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Gavojdia, 
din Gavojdia, nr.295, jud.
Timiș. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei 
Gavojdia, din Gavojdia, nr. 
295, jud. Timiș, persoană de 
contact :  Moica  Lenuţa , 
telefon/fax: 0256.335.921, 
e-mail: primgav@yahoo.com.

l Inspectoratul Școlar Jude-
țean Caraș-Severin, cu sediul 
în localitatea Reșița, str.Atene-
ului, Nr.1, judeţul Caraș-Se-
verin, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 
-Referent S (Secretar): 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba practică în data 
de 07.09.2017, ora 09.00; 
-Proba scrisă în data de 
12.09.2017, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 14.09.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare 
(specializare -economic, mana-
gement, juridic, limba și litera-
tura română); -vechime:-; 
-cunoștinţe privind întocmirea 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. 

Dosar de executare nr. 3195. Nr. 88384/08.08.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile/ 

ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna august, ziua 29. 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 29, luna august, ora 11.00, anul 2017, în localitatea 

Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri imobile, proprietate a debitorului DRAGUSI ANISOARA, cu domiciliul fiscal în municipiul 

Târgoviște, str. G-ral Matei Vladescu, bl. 21, ap. 22, et. 4, județul Dâmbovița, CNP 2681019151802, 

prima licitație, prețul total de pornire al licitației fiind de 71.574 lei: - Clădire (locuință), în suprafață de 

36 mp, situată în Comuna Văcărești, tarla 15, parcela 651, jud. Dâmbovița, CF nr. 804, Nr. Cad. 1532, 

paiantă, anul construirii 1950, un nivel, nivel de finisări - inferioare, și teren, (aferent clădirii), în 

suprafață de 252 mp, situat în Comuna Văcărești, tarla 15, parcela 651, jud. Dâmbovița, preț de 

evaluare/ de pornire al licitației 16.054 lei, conform Raportului de evaluare înregistrat la AJFP 

Dâmbovița, sub nr. 81551/17.07.2017; - Teren, intravilan categoria de folosință curți construcții, în 

suprafață de 250 mp, situat în Comuna Văcărești, tarla 15, parcela 651, jud. Dâmbovița, CF 818, Nr. 

Cad. 1534, preț de evaluare/ de pornire al licitației 11.729 lei, conform Raportului de evaluare 

înregistrat la AJFP Dâmbovița, sub nr. 61483/22.05.2017; - Teren, extravilan, categoria de folosință 

vie, livadă și arabil, în suprafață de 2754 mp, situat în Comuna Văcărești, tarla 31/1, parcela 36 - 37 și 

tarlaua 31, parcela 48, jud. Dâmbovița, CF 803, Nr. Cad. 1533, preț de evaluare/ de pornire al licitației 

38.537 lei, conform Raportului de evaluare înregistrat la AJFP Dâmbovița, sub nr. 61483/22.05.2017; 

- Teren extravilan, categoria de folosință livadă și vie, în suprafață de 344 mp, situat în Comuna 

Văcărești, tarla 31/1, parcela 36 - 37 și tarlaua 31, parcela 48, jud. Dâmbovița, CF 819, Nr. Cad. 1535, 

preț de evaluare/ de pornire al licitație 5.254 lei, conform Raportului de evaluare înregistrat la AJFP 

Dâmbovița, sub nr. 61484/22.05.2017, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; -, -. 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, până la termenul de vânzare la locul fixat în acest 

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

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

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 

limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru 

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

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz:- plata taxei de participare, reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației, se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria 

Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0245.616.779, int. 640. Data afișării: 16.08.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. 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 31, luna 08, anul 2017, orele 

11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului SC Iragri Ital Group SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Galeteni, 

jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 24007324, licitația a II - a: - Sistem cântărire, model AE80/ 

16/ PR541(X3), cântar auto 80 t - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 25% 

pentru a doua licitație = 40.425 lei (exclusiv TVA); - Analizor grâne Infratec, model 1241, spectometer 

de scanare monocrometru Wavenlen - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 

25% pentru a doua licitație = 120.525 lei (exclusiv TVA); - Mașină tocat carne, model MWE 32 - preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 45.075 lei (exclusiv 

TVA); - Containere birouri, model CA 001, 16 containere alipite - clădire P + 1 - preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 240.450 lei (exclusiv TVA), 

ce se află la punctul de lucru din comuna Băbăița, sat Merișani, grevate de următoarele drepturi reale 

și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile 

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

taxabilă (cota de TVA 19 %)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

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

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

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

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

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

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, achitată în contul IBAN 

RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c). 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie 

de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

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

copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

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

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 352.
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şi administrarea corespon-
denţei oficiale; -cunoştinţe de 
utilizare şi operare PC (Excel, 
Word); -noţiuni de comunicare 
în relaţii publice; -disponibili-
tate la timp de lucru prelungit. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului 
Școlar Județean Caraş-Se-
verin. Relaţii suplimentare la 
sediul Inspectoratului Școlar 
Județean Caraş-Severin, 
persoană de contact: Ec.Savu 
Loredana-Ionela, telefon: 
0723.329.134.

l Primăria Comunei Nereju, 
Judeţul Vrancea, organizează 
concurs în data de 15 septem-
brie 2017 (proba scrisă), ora 
10.00, şi 18 septembrie 2017, 
ora 10.00 (interviul), pentru 
ocuparea postului de funcţie 
publică vacantă de inspector 
clasa I gradul profesional asis-
tent la Compartimentul agri-
col-cadastru. Condiţii pentru 
ocupare: -studii universitare 
de  l i cenţă  abso lv i te  cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -cunoştințe de 
operare PC -nivel mediu. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale 

prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, republi-
cată,  cu modificări le  ş i 
completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, 
Partea a III-a, şi vor cuprinde, 
în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.49 din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Infor-
maţii suplimentare la sediul 
inst i tuţiei  ş i  la  telefon: 
0237.266.200.

DIVERSE  
l Centrul Cultural G.M. 
Z a m f i r e s c u  S a t u  M a r e 
lansează sesiunea a II-a pentru 
depuneri de proiecte pentru 
finanțări nerambursabile 
pentru anul 2017, linia de 
finanțare: cultură. Datele-li-
mită la care organizaţiile sau 
asociatiile fără scop patrimo-
nial din municipiul Satu Mare 
pot depune proiecte în vederea 
selecţiei pentru finanţare 
publică din bugetul aferent 
acestui an sunt următoarele: 
-linia de finanţare „Cultură” 
-proiecte înaintate de organi-
zaţii sau asociaţii fără scop 
patrimonial din municipiul 
Satu Mare: 18 septembrie 
2017, ora 14.00. Proiectele se 
depun în plic sigilat cu ştam-

pila solicitantului la sediul 
Centrului Cultural G.M. 
Zamfirescu, Bd.Transilvaniei, 
nr.3, etaj 2, Satu Mare, până la 
data-limită specifică liniei de 
finanțare. Anunțurile de parti-
cipare şi documentația nece-
sară se pot descărca de pe 
pagina web a Centrului 
Cultural G.M. Zamfirescu: 
www.casa-zamfirescu.ro

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde 
prin licitație publică, conform 
Regulamentului de valorifi-
care nr. 2989/16.05.2017, 
aprobat în cadrul Adunării 
Generale a Creditorilor din 
data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debi-
t o a r e i  M o l d o m i n  S A , 
împreună cu transferul drep-
turilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea 
minereului  cupr ifer  nr. 
2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile nece-
sare sunt cuprinse în Caietul 
de sarcini care poate fi achizi-
ţionat la adresa: Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74-76, jud. 
Cluj, Romania, tel. 0040-364-
412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia 
se va desfăşura în data de 04 
Septembrie 2017, de la ora 
10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l SC Grup XL Company 
SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare a acti-
velor societăţii debitoare, 
după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si 
b i rour i  admin i s t ra t iv  - 
compus din teren cu supra-
fata de 3.127 mp si constructii 
cu suprafata  utila de 2.454 
mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35 Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei ( respectiv 
531 .000  Eur)  (60% d in 
valoarea de evaluare fara 
TVA). Activul nr.2: Proprie-
tate imobiliara - teren situat 
in Zona Antibiotice, jud.Iasi 
cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul 
de vanzare fiind in cuantum 
de 682.619,40lei (respectiv 
154 .038EUR)  (60% d in 
valoarea de evaluare fara 
TVA). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la 
data de 16.08.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi, in data de 17 august 
2017 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 

privind procedura insolvenţei 
şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditori lor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu preve-
derile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei,  Regulament ce 
poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul 
va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare  in  termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a 
licitaţiei. Ofertantii sunt obli-
gati  sa depuna, pana la 
termenul  de  vanzare ,  o 
garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la l icitaţie, 
potenţ ia l i i  cumpărător i 
trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, până la data de 
17.08.2017,  orele  11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240890; 
0 7 4 2 . 1 0 9 8 9 9 ,  F a x 
0232.240890.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat Consta-
tator nr.514323/04.05.2012,eli-
berat de ORC Arad, pentru 

PFA Musca Anica Cristina.  Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat membru 
(nr.2700), eliberat de OAMG-
MAMR f i l ia la  Arad  pe 
numele Ioanovici Ramona 
Violeta.

l Societatea VBR Broker 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Calea Victoriei, nr.192, parter, 
cam.6, sect.1, având CUI: 
18480262 şi număr de ordine 
în Registrul Comerţului: 
J40/8697/2007, declar pier-
dute Certificatul de înregis-
trare nr.B1982003, emis pe 
data de 30.04.2009 şi eliberat 
la data 07.05.2009, şi Certifi-
catul  de înregistrare  în 
scopuri de TVA.

l Societatea Total Credit 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Calea Victoriei, nr.192, parter, 
cam.6, sect.1, având CUI: 
18423356 şi număr de ordine 
în Registrul Comerţului: 
J40/3180/2006, declar pier-
dute Certificatul de înregis-
trare nr.B1982004, emis pe 
data de 30.04.2009 şi eliberat 
la data 07.05.2009, Certifi-
catul constatator care atestă 
înregistrarea declaraţiilor pe 
propria răspundere privind 
autorizarea funcţionării din 
data de 24.08.2010 şi Certifi-
catul  de înregistrare  în 
scopuri de TVA.

ANUNȚURI

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu

l programele principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku


