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OFERTE SERVICIU
l Firma incaltaminte angajeaza 
muncitori necalificati, pregatitoare 
si cusatoare. telefon 0736073372.

l Comandant insotitor de bord cu 
Atestat membru echipaj cabina, 
limba engleza, min. 5 ani experi-
enta, minim 1000 ore zbor A320, 
full-time, salariu de incadrare brut 
2244Lei. CVuri la: office@stareast.
aero.

l Director Tehnic- Licenta 
PART66, Experienta 10 ani, limba 
engleza, full-time, salariu de inca-
drare brut 2841Lei, CVuri la: 
email office@stareast.aero.

l În conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, Primăria 
Comunei Uda Clocociov, judeţul 
Teleorman, situată în comuna Uda 
Clocociov, judeţul Teleorman, 
organizează concurs de recrutare 
pentru următoarea funcţie publică 
de execuţie vacantă din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului, astfel: -referent, clasa 
a III-a, grad profesional superior, 
compart imentul  f inanciar 
contabil. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Uda Clocociov, judeţul Teleorman, 
în data de 28 august 2017, ora 
10.00, proba scrisă, data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
afişarea rezultatului probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune la sediul Primăriei 
Comunei Uda Clocociov în maxim 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată de HG 1173/2008. Condiţiile 
de participare la concurs aprobate 
de conducătorul autorităţii şi bibli-

ografia stabilită se afişează la 
sediul Primăriei Comunei Uda 
Clocociov. Condiţiile de partici-
pare la concurs sunt: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii liceale, respectiv medii 
liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, vechime în speciali-
tate necesară exercitării funcţiei 
publice, conform art.57, alin.(5), 
lit.c) din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
respectiv 9 ani. Alte condiţii: 
-cunoştinţe de operare pe calcu-
lator nivel de bază (Word, Excel). 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Uda 
Clocociov şi la nr.de telefon: 
0373.550.249. 

l Direcția pentru Agricultură 
Județeană Hunedoara, cu sediul în 
Deva, str.22 Decembrie, nr.222, 
organizează concurs, conform 
Legii 188/1999, pentru ocuparea 
funcțiilor publice de execuție 
vacante de: -consilier clasa I, 
gradul profesional superior -2 
posturi; -auditor clasa I, gradul 
profesional superior -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
30.08.2017, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 30.08.2017, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
01.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs pentru 
posturile de consilieri superiori, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în  domeniul :  agr icu l tură , 
zootehnie, horticultură, ingineria 
produselor alimentare, ştiințe 
economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor: de minim 9 ani; 
-cunoştințe operare pe calculator 
-nivel mediu -proba practică. 
Pentru participarea la concurs de 
auditor superior, candidații trebuie 

să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
domeniul ştiințelor economice; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
de minim 9 ani; -cunoştințe 
operare pe calculator, nivel mediu 
-proba practică. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Direcției pentru Agricultură Jude-
țeană Hunedoara. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon: 
0254.217.453, int.105, Comparti-
ment Resurse Umane. 

l Muzeul Ţării Făgăraşului 
„Valer Literat”, cu sediul în locali-
tatea Făgăraş, str.Mihai Viteazul, 
nr.1, judeţul Braşov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Referent 
de specialitate S III, 1 post; -Refe-
rent M II, 1 post; -Muzeograf S II, 
1 post; -Supraveghetor, 1 post; 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 9 august 
2017, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 14 august 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Referent de 
specialitate -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă ştiinţe administrative, 
economice; -vechime minimă 6 
luni; -condiţii specifice: -cunoştinţe 
operare calculator; -cunoaşterea 
unei limbi străine; -abilităţi de 
comunicare în public, lucru în 
echipă, capacitate de analiză şi 
sinteză, disponibilitate de a desfă-
şura ocazional program prelungit. 
-Referent -studii medii finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime minimă 6 luni; -condiţii 
specifice: cunoştinţe operare calcu-
lator; -lucru în echipă, disponibili-
tate de a desfăşura ocazional 
program prelungit. -Muzeograf 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul Istorie; -vechime: muze-
ograf II -vechime minimă 6 luni; 
-condiţii specifice: -cunoştinţe 
operare calculator; -cunoaşterea 
unei limbi străine; -abilităţi de 
comunicare în public, lucru în 
echipă, capacitate de analiză şi 
sinteză, disponibilitate de a desfă-
şura ocazional program prelungit. 
-Supraveghetor -studii gimnaziale/

medii; -vechime: nu este cazul; 
-condiții specifice: abilităţi de 
comunicare în public, lucru în 
echipă disponibilitate de a desfă-
şura ocazional program prelungit. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat”, strada Mihai Viteazul, 
nr.1, respectiv până în data de 1 
august 2017, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului 
Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, 
strada Mihai Viteazul, nr.1. 
Persoană de contact: Kovacs Mari-
oara -Departament Administrativ, 
telefon: 0768.186.571, e-mail: 
muzeufagaras@yahoo.com.

l Primăria Comunei Panaci, cu 
sediul în localitatea Panaci, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Referent 
debutant (perioadă determinată 
pe durata implementării proiec-
telor) în cadrul Compartimentului 
Proiecte implementate cu indica-
tori de rezultat/sustenabilitate 
implementare -un post, în cadrul 
Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Panaci, 
conform preveder i lor  HG 
nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.08.2017, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 
11.08.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)studii medii, absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; b)
vechime în muncă:-. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Panaci. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Panaci, 
persoană de contact: Cozan Vasile, 
telefon: 0746.833.478. 

l Anunţ -În conformitate cu 
prevederile art.1 alin.(1) din Regu-
lamentul -cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Bucureşti cu sediul în Bucureşti 
str. Radu Vodă nr.26-26A, sector 4, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de  inspector de speciali-
tate, gradul I, din cadrul  Compar-
t i m e n t u l u i  A d m i n i s t r a t i v 
-Serviciul Economic, Financiar şi 
Achiziţii Publice şi a unui post de 
şofer, treapta profesională I, din 
cadrul  Compartimentului Admi-
nistrativ -Serviciul Economic, 
Financiar şi Achiziţii Publice. 
Concursul se desfăşoară la sediul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă din Str. Radu Vodă 
nr.26-26A, sector 4, Bucureşti, 
după cum urmează: -dosarele de 
înscriere se pot depune în peri-
oada 19.07.2017 -01.08.2017, 
după următorul program: de luni 
până joi între orele 08,00-16,30 şi 
vineri între orele 08,00-14,00, la 
Biroul Resurse Umane; -proba 
scrisă pentru ocuparea postului 
de inspector de specialitate, 
gradul I are loc în data de 
09.08.2017 -ora 09,00; -data şi ora 
susținerii interviului se afişează 
odată cu rezultatele la proba 
scrisă; -proba scrisă pentru 
ocuparea postului de şofer, 
treapta profesională I are loc în 
data de 09.08.2017 -ora 10,30; 
-proba practică şofer are loc în 
data de 16.08.2017, ora 10,30; 
-data şi ora susținerii interviului 
se afişează odată cu rezultatele la 
proba practică; În vederea partici-
pării la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească cumulativ urmă-
toarele condiţii: Condiţii generale 
prevăzute la art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domicil iul  în România;  b) 
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; f) îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată 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 incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea.  Condiţii speci-
fice pentru ocuparea postului de 
inspector de specialitate, gradul I: 
a) Studii  de specialitate: studii 
universitare de licenţă  absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; b) Cunoştinţe de operare/ 
programare pe calculator (necesi-
tate şi nivel): cunoştinţe de 
operare atestate prin diplome/ 
certificate/ atestat ECDL; c) 
Vechime în specialitate: min. 2 
ani; Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului de sofer gradul 
I: a) Studii  de specialitate:  Studii 
medii; b) Vechime în specialitate: 
minim 1 an; c)Abilităţi, calităţi şi 
aptitudini necesare: aptitudini de 
mecanică şi electricitate auto, 
abilităţi pentru conducerea unui 
autovehicul; d)Carnet auto profe-
sionist categoriile B şi C; e) Cazier 
auto eliberat de către Brigada 
Rutieră. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu:  a.Cerere de înscriere 
la concurs; b.Copia actului de 
identitate; c.Copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor documente care să ateste 
îndeplinirea condiţiilor specifice; 
d.Copie a carnetului de muncă 
conformă cu originalul, sau după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; e.Cazierul 
judiciar; f.Adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului, de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către alte unităţi sanitare abili-
tate. Adeverinţa de sănătate 
trebuie conţină în clar numărul, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii; g.Curriculum vitae. 
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi 
prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul Resurse Umane, 
sau la nr. de telefon: 021.331.1803. 
Dr. Ing. Bujor Constantin. 
Inspector Şef -Inspectoratul Teri-
torial de Muncă Bucureşti.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: CICU 

MARIUS - Câmpulung, după cum urmează: Denumire: Auto-

turism Dacia Logan, an fabricație 2005, nr. înmatriculare AG-10-

USV. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.550 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea207/2015, până în ziua de 27/07/2017. Licitația va avea loc 

în data de 28/07/2017, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, 

str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la Administrația Finanțelor Publice 

Câmpulung, tel. 0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 

MIREILLE L. M. TRADE SRL - Câmpulung, după cum urmează: 

Denumire: Autoturism Volkswagen 5N ACBWKX1 Tiguan, nr. 

înmatriculare AG-69-LUL, an fabricație 2008. Valoare [Ron, fără 

TVA]: 19.142 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233, 

deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în 

ziua de 26/07/2017. Licitația va avea loc în data de 27/07/2017, 

ora 11:00:00, la sediul S.F.M. Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 

117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 

cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 

Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.
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l Academia Română - Filiala Iaşi  
cu sediul în Iaşi, bld. Carol I, nr. 8, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
v a c a n t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 (actualizată), de 
Economist gradul IA (S), - din 
cadrul Biroului  Financiar – 
Contabilitate,  normă întreagă, 
perioadă nedeterminată (cu peri-
oadă de probă, conform legii). 
Concursul va consta în trei probe: 
proba scrisă  în data de 16.08.2017, 
ora 10.00, proba practică în data de 
22.08.2017, ora 10.00  şi interviul în 
data de 25.08.2017, ora 10.00. 
Condiţii: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de 
licență sau echivalentă în domeniul 
ştiințe economice, de preferință 
specializarea contabilitate şi infor-
matică de gestiune, vechime 
minima de 7 ani în specialitatea 
studiilor necesare funcției de 
execuție, cunoştințe operare PC – 
Windows, Microsoft Office, utili-
zare programe de contabilitate -  
nivel mediu. Termenul de depu-
nere a dosarelor este 27.07.2017, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare la 
telefon 0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi la sediul Fili-
alei.

l Institutul de Cercetare –Dezvol-
tare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole– 
Horting scoate la concurs, conform 
HG nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, un post de 
asistent cercetare ştiinţifică, în 
cadrul Laboratorului valorificare 
produse  horticole- proaspete, 
pentru o perioadă de 6 luni, cu 
posibilitate de prelungire, un post 
de şofer I, în cadrul Serviciului 
administrativ, funcţie contractuală 
de execuţie, vacantă, pentru o peri-
oadă de 6 luni, cu posibilitate de 
prelungire, 3 posturi de muncitor 
necalificat în agricultură, în cadrul 
Staţiilor pilot seră şi microseră, 
funcţii contractuale de execuţie, 
vacante, pentru o perioadă de 4 
luni, cu posibilitate de prelungire. 
Condiţii generale: -are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 

în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; -are capacitate deplină 
de exerciţiu; -are o stare de sană-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs: Pentru postul de asistent 
cercetare ştiinţifică;  -să fie absol-
vent al unei instituţii de învăţă-
mânt superior de horticultură, 
specializarea horticultură; -să fie 
absolvent cu examen de licenţă sau 
de diplomă, cu media de cel puţin 
8. Pentru postul de şofer: -să fie 
absolvent studii medii sau generale; 
-să deţină permis de conducere 
categoria B; -să aibă cunoştiinţe 
teoretice şi practice specifice 
postului de şofer; -să aibă minim 6 
ani vechime în muncă. Vechimea 
în funcţia de şofer şi deţinerea 
permisului de conducere profesio-
nist constituie un avantaj. Pentru 
posturile de muncitor necalificat în 
agricultură:  -să fie absolvent studii 
medii sau generale; -să aibă cunoş-
tiinţe teoretice şi practice specifice 
postului de muncitor necalificat în 
agricultură; Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: -asistent cercetare ştiinţi-
fică: 19.07.2017 -01.08.2017 depu-
nere dosare; 02.08.2017 rezultatul 
selecţiei dosarelor; 03.08.2017 
contestaţiile privind rezultatul 
selecţiei dosarelor; 04.08.2017 
afişarea rezultatelor contestaţiilor 
la selecţia dosarelor; 17.08.2017 ora 
10 –proba scrisă; 17.08.2017 ora 12 
–interviu; 18.08.2017 afişare rezul-
tate probă practica şi interviu; 
21.08.2017 contestaţiile privind 
rezultatele la proba practică şi 
interviu; 22.08.2017 afişarea rezul-
tatelor finale. -şofer: 19.07.2017– 
01.08.2017 depunerea dosarelor; 
02.08.2017 rezultatul selecţiei 
dosarelor; 03.08.2017 contestaţiile 
privind rezultatul selecţiei dosa-
relor; 04.08.2017 afişarea rezulta-
telor contestaţiilor la selecţia 

dosarelor; 17.08.2017 ora 10 –
proba practică; 17.08.2017 ora 12– 
interviu; 18.08.2017 afişare 
rezultate probă practica şi interviu; 
21.08.2017 contestaţiile privind 
rezultatele la proba practica şi 
interviu; 22.08.2017 afişarea rezul-
tatelor finale. -Muncitor necalificat 
a g r i c u l t u r ă :  1 9 . 0 7 . 2 0 1 7 –  
01.08.2017 depunerea dosarelor; 
02.08.2017 rezultatul selecţiei 
dosarelor; 03.08.2017 contestaţiile 
privind rezultatul selecţiei dosa-
relor; 04.08.2017 afişarea rezulta-
telor contestaţiilor la selecţia 
dosarelor; 17.08.2017 ora 12 –
proba practică; 17.08.2017 ora 13  
interviu; 18.08.2017 afişare rezul-
tate probă practica şi interviu; 
21.08.2017 contestaţiile privind 
rezultatele la proba practică şi 
interviu; 22.08.2017 afişarea rezul-
tatelor finale; Dosarele de înscriere 
se depun  la sediul I.C.D.I.M.P.H. 
-HORTING -secretariatul institu-
ţiei, str. Intrarea Binelui, nr.1A, 
sector 4, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare privind desfăşurarea 
concursului se pot obţine de la 
compartimentul resurse umane, 
tel. 0214603440  şi accesând pagina 
oficială.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 din str. Cernişoara nr. 
38-40, sector 6 Bucureşti, organi-
zează  concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
conducere vacante –perioadă nede-
terminată,  în data de 18.08.2017 
ora 10.00 proba scrisă şi interviul 
pe data de  24.08.2017 ora 10.00,  
conform Art.58 alin.(2) lit.b), din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, pentru următoarele posturi: 
Direcţia Generală- Biroul Control 
Intern şi Managementul Calității: 
-1 post  de şef birou. Condiţii de 
participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
la Art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.  Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superi-
oare de lungă durată  absolvite cu 

diploma de licenţă sau echivalenta 
în domeniul ştiințelor sociale. 
Studii de masterat sau postuniver-
sitare în domeniul administrației 
publice, management, ori în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice, în condițiile 
legii. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice- minimum 2 ani. 
Direcţia Protecţie Socială- Servi-
ciul Persoane Adulte cu Handicap 
Permanent: -1 post de şef serviciu. 
Condiţii de participare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute la Art.54 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările 
şi completările ulterioare.  Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată  absolvite cu 
diploma de licenţă sau echivalenta 
în domeniul ştiințelor sociale. 
Studii de masterat sau postuniver-
sitare în domeniul administrației 
publice, management, ori în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice, în condițiile 
legii. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice -minimum 2 ani. Birou 
Solidaritate Comunitară: -1 post de 
şef birou. Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la Art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.  Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată  
absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalenta în domeniul ştiințelor 
sociale. Studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul admi-
nistrației publice, management, ori 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, în 
condițiile legii. Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -minimum 2 ani. 
Direcția Strategii Comunicare- 
Biroul Relații ONG: -1 post de şef 
birou. Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 

condițiile prevăzute la Art.54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.  Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată  
absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalenta in domeniul ştiințelor 
sociale. Studii de masterat sau 
postuniversitare în domeniul admi-
nistrației publice, management, ori 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, în 
condițiile legii. Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -minimum 2 ani. 
Serviciul Implicare Comunitară: -1 
post de şef serviciu. Conditii de 
participare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
la Art.54 din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare.  Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diploma, respectiv studii superi-
oare de lungă durată  absolvite cu 
diploma de licenţă sau echivalenta 
in domeniul ştiințelor sociale. 
Studii de masterat sau postuniver-
sitare în domeniul administrației 
publice, management, ori în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice, în condițiile 
legii. Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice -minimum 2 ani. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.49, 
alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 şi se 
pot depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
instituţiei din str. Cernişoara nr. 
38-40 sector 6, telefon 021/ 
745.72.37 int. 133. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe 
pagina de internet  www.asisten-
tasociala6.ro.

l Institutul de Fonoaudiologie şi 
Chirurgie Funcțională –ORL 
„Prof. Dr. Dorin Hociotă”, cu 

sediul în Bucureşti, Str. Mihail 
Cioranu nr.21, Sector 5, scoate la 
c o n c u r s  î n  p e r i o a d a  0 9 – 
16.08.2017, cu respectarea Regula-
mentului de de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi a 
examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante, precum şi stabilirea crite-
riilor de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale la promo-
vare prin examen a personalului 
contractual din sistemul sanitar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, următorul post temporar 
vacant: •1 post asistent medical 
generalist debutant –Secția Clinică 
nr. IV. Condiții: -diploma de baca-
laureat; -diploma scoală postli-
ceală. Înscrierile se pot face la 
secretariatul instituției până cel 
târziu 25.07.2017, ora 15,00. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției, Sala de lectură, astfel: 
-proba scrisă  –09.08.2017 -ora 
10.00; -proba practică/ interviu– 
16.08.2017 –ora 10.00. Relaţii cu 
privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs şi bibliografie, 
se găsesc pe site-ul  www.ifacforl.ro 
şi la Biroul RUNOS, telefon 
0 2 1 / 4 1 0 . 2 1 . 7 0  i n t .  1 7 2  s i 
0744.346.544 –ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9.00–15.00.

l Institutul de Fonoaudiologie şi 
Chirurgie Funcțională –O.R.L. 
„Prof. Dr. Dorin Hociotă”, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mihail 
Cioranu nr.21, Sector 5, scoate la 
c o n c u r s  î n  p e r i o a d a  0 9 – 
16.08.2017, cu respectarea Regula-
mentului de de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi a 
examenului pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar 
vacante, precum şi stabilirea crite-
riilor de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale la promo-
vare prin examen a personalului 
contractual din sistemul sanitar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante: 
•1 post asistent medical generalist- 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

55429/14.07.2017. 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 03, 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 Găleteni, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 24007324: - Sistem cântărire, model 

AE80/16/PR541(X3), cântar auto 80 t - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare pentru prima 

licitație = 53.900 lei (exclusiv TVA); - Analizor Grâne Infratec, model 1241, spectometer de scanare 

monocrometru Wavenlen - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare pentru prima licitație = 

160.700 lei (exclusiv TVA); - Mașină tocat carne, model MWE 32 - preț de pornire reprezentând prețul 

de evaluare pentru prima licitație = 60.100 lei (exclusiv TVA); - Containere birouri, model CA 001, 16 

containere alipite - clădire P+1 - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare pentru prima licitație 

= 320.600 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: AJFP Teleorman. Sarcini: 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 a licitatei, achitată în contul 

IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. 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 0247.421176, int. 352.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Biroul Colectare      

și Executare Silită Persoane Fizice. Nr. 338115/17.07.2015. Dosar de executare nr. 33745. Anunț 

privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 17. 07.2017. 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 31.07. 2017, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 4, cam. 403, jud. Ialomița, se vor vinde 

prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului, SUCIU MARIUS CRISTIAN, 

cu domiciliu în localitatea Grivița, jud. Ialomița: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor 

indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de  evaluare exclusiv 

TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; Garsonieră cf. 1, compusă din 1 cameră și dependințe în 

suprafață utilă de 28,25 mp cu suprafață construită 35 mp împreună cu cota indiviză de 2,15 mp din 

părțile și dependințele comune, anul construcției 1970, înscris în cartea funciară a municipiului 

Slobozia sub nr. 30853 - C1 - U1, provenită din convenție de pe hârtie a CF nr. 3819 nr. CAD 234/43 și 

teren indiviz aferent constucției în suprafață de 8,8 mp, înscris în cartea funciară a municipiului 

Slobozia, sub nr. 30853 - C1 - U1, provenită din convenție de pe hârtie a CF nr. 3819 nr. CAD 234/43, 

56.033 lei,     scutit; Total: 56.033 lei. Licitația se află la primul termen. * Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 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 prezinte, până cel târziu în data 

de 28 iulie 2017, ora 14.00: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 

participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul 

RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar 

restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La 

licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 - 

261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu 

modificările și completările ulterioare, 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 0243.237.140, interior 177, 178. Data afișării: 17. 07.2017.
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Laboratorul de Explorari Functio-
nale– Audio vestibulare. Condiţii: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă 
şcoală postliceală; -vechime în 
specialitatea audiologie -minim 2 
ani. •1 post asistent medical de 
radiologie -Laborator Radiologie. 
Condiţii: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă şcoala postliceală; 
-vechime minim 6 luni în speciali-
tate. •1 post spălătoreasă. Condiţii 
-şcoala generală. Înscrierile se pot 
face la secretariatul instituției pană 
cel târziu 01.08.2017, ora 15,00. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției, Sala de lectură, astfel: 
-proba scrisă– 09.08.2017 –ora 
10.00; -proba practică/ interviu– 
16.08.2017 –ora 10.00. Relaţii cu 
privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs și bibliografie, 
se găsesc pe site-ul www.ifacforl.ro 
și la Biroul RUNOS, telefon 
0 2 1 / 4 1 0 . 2 1 . 7 0  i n t .  1 7 2  s i 
0744.346.544 – ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9.00–15.00.

l Consiliul Naţional de Soluţio-
nare a Contestaţiilor (CNSC) 
organizează concurs de recrutare, 
la sediul instituţiei din București, 
str. Stavropoleos nr.6, sector 3, pe 
data de  12 septembrie 2017, ora 
10.00– proba scrisă și pe data de 18 
septembrie 2017, ora 10.00– proba 
interviu, pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiilor 
publice vacante din aparatul 
propriu, după cum urmează: 
Denumirea funcţiei: Consilier de 
soluţionare a contestaţiilor în 
domeniul achiziţiilor publice– 4 
funcţii publice, clasa I, grad profe-
sional superior. Condiţiile de parti-
cipare: -condiţiile specifice 
prevăzute la art.45 alin.(2) din 
Legea nr. 101/2016: ,,Candidaţii 
trebuie să aibă studii universitare, o 
vechime de 9 ani în domeniul 
juridic, economic sau tehnic, 
precum şi o experienţă de cel puţin 
2 ani în domeniul achiziţiilor 
publice’’; -studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în dome-
niul juridic, economic sau tehnic; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minim 9 ani; -experiență de cel 
puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor 
publice, dovedită prin prezentarea 
de documente de natura celor 
precizate la art.21 alin.(2) -(3) din 
Regulamentul de organizare şi 
funcţ ionare  a l  CNSC d in 
12.10.2011, aprobat prin HG nr. 
1037/2011 și publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 775 din 02 
noiembrie 2011. Dosarele de 
înscriere la concurs ale candida-
ţilor se depun la sediul CNSC 
conform art.49 alin.(1) din H.G. nr. 
611/2008, în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, ora 16:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 021.3104641/ 
int. 166, Simona- Florentina 
Puișor/ Birou Resurse Umane.

l Colegiul Sportiv „Nadia Comă-
neci” ,  cu sediul  în  strada 
Perchiului, nr. 4, Municipiul 
Onești, Judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
posturi contractuale, vacante pe 
perioadă nedeterminată: 1 post de 
șofer; 1 post de bucătar. Concursul 
va avea loc în data de 09.08.2017 
ora 10.00 (proba scrisă), 14.08.2017 

ora 10.00 (proba practică) și 
16.08.2017 (interviu) ora 10.00. 
Dosarele candidaţilor se depun la 
sediul  unităţi i  în perioada 
19.07.2017 -01.08.2017, între orele 
08.00- 14.00. Condiţii de înscriere: 
Şofer: -permis de conducere  cate-
goria “D”; -atestat pentru tras-
portul rutier de personae eliberat 
de ARR; -vechime minimă în 
domeniu -5 ani. Bucătar: -studii 
medii de specialitate /profesionale /
calificare în domeniu; -vechime 
minimă în domeniu -3 ani. 
Concursul este organizat în temeiul 
prevederilor H.G. 1027/2014. 
Informaţiile suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon: 
0234.317.743, secretar Manea 
Rodica

l Școala Națională de Pregătire a 
Agenților de Penitenciare Tg. 
Ocna cu sediul în orașul Tg. Ocna, 
jud. Bacău, str. Tisești, nr. 137, Tel. 
0 2 3 4 . 3 4 4 . 1 4 9 ,  F a x 
0234/341151, scoate la concurs 1 
post agent (resurse umane). 
Anunţul de concurs este postat pe 
site-ul unităţii:  http://www.anp.
gov.ro/web/scoala-nationala-prega-
tire-agenti-tg-ocna, pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor: http://www.anp.gov.ro/
concursuri-din-sursa-ex-
terna  precum şi la sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la adresele web menţionate precum 
şi la sediul  Şcolii Naționale de 
Pregătire a Agenților de Peniten-
ciare Tg. Ocna.

l Institutul De Pneumoftiziologie 
"Marius Nasta" organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante, perioada 
nedeterminata: -2 posturi - asistent 
medical principal specialitatea 
farmacie PL -posturi vacante 
-Farmacie; -1 post - ingrijitoare 
-post vacant -Sectia Clinica 
Chirurgie Toracica; -2 posturi -asis-
tent medical specialitatea genera-
list PL -posturi vacante -Sectia 
Clinica Pneumologie I; -1 post 
-muncitor calificat IV fochist -post 
vacant -Echipa de muncitori II; -1 
post -muncitor necalificat -post 
vacant -Serviciul Administrativ; -1 
post -muncitor calificat IV zugrav 
-post vacant -Echipa de muncitori 
I; 1) Formularul de inscriere se 
pune la dispozitia candidatilor prin 
Registratura Institutului sau secre-
tariatul comisiei de concurs din 
cadrul Serviciului R.U.N.O.S. 
Informatii suplimentare pe site-ul 
institutului www.marius-nasta.ro . 
2) Candidatii depun la secretari-
atul comisiei de concurs, dosarul 
pentru inscriere la concurs, in 
termen de 10 zile lucratoare de la 
data publicarii anuntului de 
concurs, pana la ora 15.00 a ultimei 
zile de inscriere, persoane de 
contact: referent IA Baceanu Geor-
geta, ec. II Anghelescu Alexandra 
tel. nr. 021/335.69.10 int.2553/2543. 
3) Conditiile generale si specifice 
necesare pentru ocuparea postului 
scos la concurs, precum si datele de 
sustinere se regasesc pe site-ul 
institutului la sectiunea Anunturi.

DIVERSE  
l Judecătoria Iași, dos. nr. 
9428/245/2016, admite cererea de 
chemare în judecată formulată de 
reclamantul Rotariu Mihai, CNP 
1800430226869, cu domiciliul în 
Iași, str. Cerna, nr. 13, bl.O10, sc.F, 
ap.3, în contradictoriu cu pârâta 

R o t a r i u  M i h a e l a ,  C N P 
2790622221161, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Iași, str. Toma 
Săvescu, nr.31, citată prin publici-
tate și prin curator special, avocat 
Moraru Remus, în Iași, str. 
Carpați, nr.19, bl.918, tr.1, parter, 
județ Iași. Declară desfăcută căsă-
toria părților încheiată la data de 
07.09.2012 și înregistrată sub nr. 
1614 în registrul de stare civilă al 
Primăriei municipiului Iași, din 
culpa exclusivă a pârâtei. Dispune 
ca pârâta să revină la numele avut 
anterior căsniciei,  acela de 
Galbază. Obligă pârâta la plata 
către reclamant a sumei de 360 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată, 
reprezentând taxă judiciară de 
timbru în cuantum de 100 lei și 
onorariu curator în cuantum de 
260 lei. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunciare, 
cererea urmând a se depune la 
Judecătoria Iași. Pronunțată în 
ședință publică, azi 03.04.2017.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
Și Asociații SPRL notifică credi-
torii cu privire la intrarea în proce-
dura falimentului prevăzută de 
Legea nr.85/2006 împotriva debi-
toarei SC Conti SA cu sediul social 
în Ploiești, Str. Paris nr. 6, ap.6, 
județul Prahova, J29/324/1991, 
C U I  1 3 5 3 0 8 6 ,  î n  d o s a r u l 
9722/105/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova, Secția a-II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea creanțelor 
născute după data deschiderii 
procedurii generale a insolvenței 
este 03.08.2017. Termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
s u p l i m e n t a r  d e  c r e a n ț e 
-01.09.2017, fixează termenul de 
depunere la tribunal a contestați-
ilor la tabelul suplimentar, la 
22.09.2017, termenul de întocmire 
a tabelului definitiv consolidat 
-02.10.2017. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
23.10.2017.  Pentru relaț i i : 
021.318.74.25.

l Minimold International S.R.L. 
având număr de ordine în registrul 
comerţului  J02/1349/2011, cod 
unic de înregistrare 17781496 cu 
sediul în localitatea Arad, str. 
George Coșbuc, nr 30, ap. 1, tel. 
0256224039, fax 0256378189, 
anunţă intenţia de obţinere a auto-
rizaţiei de mediu pentru activităţile 
cu cod CAEN  2932 Fabricarea 
altor piese şi accesorii pentru auto-
vehicule şi pentru motoare de 
autovehicule, desfășurate  la 
punctul de lucru din Timișoara, Cl. 
Stan Vidrighin nr 5A. Propunerile 
şi contestaţiile se pot depune la 
sediul nostru sau la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Timiș, str. Liviu 
Rebreanu, nr.18 – 18A, fax 
0256201005, e-mail office@
arpmtm.anpm.ro .

l Primăria comunei Cosoba, 
judeţul Giurgiu, tel.0246-253.739, 
reprezentată de S.C. Viotop S.R.L. 
în calitate de proiectant, anunţă 
publicul interesat despre solicitarea 
de la Administraţia Bazinală de 
Apă Argeș -Vedea a avizului de 
gospodărire a apelor pentru desfă-
șurarea activităţii de „Reparație 
pod peste râul Dâmbovița în 
comuna Cosoba, pe strada Brută-
riei, jud.Giurgiu”. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, 
sugestii sau recomandări se pot 

adresa solicitantului şi la Adminis-
traţia Bazinală de Apă Argeş-
Ve d e a ,  t e l . 0 2 4 8 - 2 1 8 . 2 5 0 , 
0248-223.449.

l Autoritatea finanțatoare 
(contractantă), Orașul Târgu 
Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, jud.
I a ș i ,  C I F :  4 5 4 1 0 6 8 , 
tel.0232.710.906, fax: 0232.710.330, 
e-mail: secretariat@primariar-
gfrumos.ro, website: www.primari-
atgfrumos.ro, în baza Legii 
nr.350/2005 privind regimul finan-
țărilor nerambursabile, din fonduri 
publice alocate pentru activități 
non profit de interes general, face 
cunoscută intenția de a atribui 
contracte de finanțare nerambursa-
bilă pentru anul de execuție finan-
ciară 2017, pentru suma de 120.000 
lei, rămasă nealocată în cadrul 
primei sesiuni de selecție a proiec-
telor, prevăzută în Programul anual 
al finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al 
orașului Târgu Frumos pe anul 
2017 ,  aprobată  pr in  HCL 
nr.32/04.04.2017, și publicat pentru 
sesiunea a doua în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI–a, 
nr.130/13.07.2017, după cum 
urmează: pentru domeniul sportiv 
de utilitate publică suma de 70.000 
lei, domeniul social suma de 50.000 
lei, sesiunea a doua. Astfel în peri-
oada 19 iulie-18 august 2017, 
Orașul Târgu Frumos lansează 
sesiunea a doua de selecție a proiec-
telor care vor beneficia de finanțare 
nerambursabilă de la bugetul local 
al orașului Târgu Frumos pentru 
activități nonprofit de interes local 
pe anul 2017 în domeniul: sportiv 
de utilitate publică, social în baza 
Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activității non profit de inters 
general. Pe plan local, acordarea 
de finanțări nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
Orașului Târgu Frumos este regle-
mentată de Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambursa-
bile alocate de la bugetul local 
pentru activități nonprofit de 
interes general, disponibil prin 
intermediul site-ului instituției: 
www.primariatgfrumos.ro, secți-
unea „Anunțuri de interes public”. 
Termenul limită de depunere a 
proiectelor pentru care se solicită 
finanțare nerambursabilă de la 
bugetul local al Orașului Târgu 
Frumos, conform art.20, alin 1 din 
Legea nr.350/2005, este data de 18 
august 2017, ora 16.00. Selecția și 
evaluarea proiectelor se va desfă-
șura în perioada 21 august-31 
august 2017. Grila de acordare a 
punctajelor pentru proiectele 
pentru activități nonprofit de 
interes general se regăseşte în 
Regulamentul privind regimul 
finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru 
activități nonprofit de interes local, 
Art.37, publicat pe: www.primari-
atgfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri 
de interes public”. Lista finală a 
proiectelor declarate admise se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului 
Local al Orașului Târgu Frumos și 
se publică pe site-ul instituției. 
Informații suplimentare cu privire 
la procedura de selecție a proiec-
telor pot fi obtinuțe la sediul 
Primăriei orașului Târgu Frumos, 
din Strada Cuza-Vodă, nr.67, 
Compartimentul Resurse Umane 
ș i  S a l a r i z a r e ,  t e l e f o n : 
0232/710.906/int.105.

LICITAȚII  
l Consiliul Local Maia închiriază 
prin procedura ,,Licitaţie publică,, 
un spaţiu cu destinaţia de cabinet 
medical stomatologic situat în 
imobilul ,,Dispensar uman,, în 
suprafaţă de 44 mp. Licitaţia va 
avea loc în ziua de 31.07.2017 la 
sediul Primăriei comunei Maia 
începând cu ora 9.00.  Data limită 
de depunere a ofertelor 28.072017, 
ora 13.00. Relaţii la comparti-
mentul Achiziţii Publice - persoană 
de contact - Lemandroi Ion.

l Debitorul SC Tamina 2003 SRL 
cu sediul social în Dr. Tr. Severin, 
str. Gh. Ionescu Șișești, nr. 45, bl. 
IA3, sc. 3, ap. 12, jud. Mehedinţi, 
J25/92/2003, CIF: 15251701, aflată  
în procedură de faliment în dosar 
nr. 6068/101/2011 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL, cu sediul profesional ales în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare: - Bunul imobil - 
proprietate imobiliară de tip mixt 
rezidenţial – productiv – teren şi 
casa - aflată în localitatea Dr. Tr. 
Severin str. Walter Mărăcineanu, 
nr. 81, jud. Mehedinţi, teren in 
suprafata de 1191 mp, casa cu 
regim de inaltime P+M cu Aria 
construta de 279.50 mp, Arie 
desfasurata de 302.95 mp si Aria 
Utila de 224.98 mp, CF 52544, CF 
vechi 15936, nr. cadastral 7476, la 
preţul de 49530,00 euro fara T.V.A. 
(58.940,70 euro TVA inclus). Lici-
taţia va avea loc în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi ,  la data de 
31.07.2017 orele 12:oo. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea la banca, până la 
data începerii licitaţiei, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire  a licitaţiei si achizitionarea 
caietului de sarcini. Relaţii la 
t e l e f o n  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3  s a u 
0252354399. 

l Anunt participare la licitatie 
publica in cadrul derularii proiec-
tului si contractului Program 
investitii SC Alcovin SRL, apro-
bare  f inantare  APIA  nr. 
19012/09.05.2017. -Informatii 
generale cu privire la beneficiar: 
SC Alcovin SRL, strada Viticultori, 
nr. 2, localitatea Macin, judet 
Tu lcea ,  Romania ,  t e l e fon 
0240573368, fax 0240573368, 
e-mail: office@vinuridemacin.ro, 
persoane de contact: Lukomski 
Ihar, tel. 0744993874, e-mail: ihar.
lukomski@gmail.com, Gadiuta 
Ionut, tel.0735230107, mijloace de 
comunicare:  e-mail :  ionut.
gadiuta@vinuridemacin.ro, office@
vinuridemacin.ro, tel. 0735230107. 
-Denumirea proiectului si a 
contractului: Program investitii SC 
Alcovin SRL, aprobare finantare 
APIA  nr. 19012/09.05.2017. 
-Obiectul contractului: furnizare de 
echipamente. -Durata contractului: 
26.07.2017…30.05.2018. -Valoarea 
estimata:1.491.284 lei. -Criteriul de 
atribuire: pretul cel mai mic. -Data 
si ora limita de depunere a ofer-
telor/data si ora sedintei de deschi-
dere: 26.07.2017, ora 12.00 / 
26.07.2017, ora 14.00. -Locul si 
modul de obtinere a documentelor 
de atribuire: localitatea Macin, 
strada Viticultori, nr.2, judet 
Tulcea, Romania; mod de obtinere 
documente de atribuire: gratuit, de 
la sediul enuntat anterior, sau prin 

posta electronica, de la adresa 
office@vinuridemacin.ro. -Invitatia 
de a contacta beneficiarul pentru 
informatii suplimentare legate de 
contract: pentru informatii supli-
mentare legate de contract, 
persoana de contact: Gadiuta 
Ionut, tel. 0735230107, e-mail: 
ionut.gadiuta@vinuridemacin.ro.

l S.C. "Citadin" S.A. Iasi, cu sediul 
in Bd. T.Vladimirescu, nr.32C, 
organizeaza procedura “Licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii 
contractului de achizitie: Prestare 
servicii cu buldoexcavator. Proce-
dura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regula-
mentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru participare 
la procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in "Documentatia de achi-
zitie". Documentatia de achizitie va 
fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 26.07.2017 pe baza de 
cod unic de acces, ce va fi comu-
nicat doar persoanelor care solicita 
in scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut. Documen-
tatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data 
de  27.07.2017, ora 10.00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data 
de 27.07.2017, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimen-
tare privind procurarea documen-
tatiei si conditiile de participare se 
pot obtine la tel.: 0232.240887, fax: 
0232.240884.

l Primăria comunei Mărculești, cu 
sediul în comuna Mărculești, 
strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, 
judeţul Ialomiţa, cod fiscal 
17541604, tel / fax 0243 279384, 
anunţă organizarea licitaţiei 
publice în vederea concesionării 
unor terenuri, proprietate privată a 
comunei Mărculești, situate în 
intravilanul comunei, zona “ 
Luncă ”, tarlaua 266,  în vederea 
construirii unor locuinţe şi spaţii 
construite asociate acesteia. Supra-
faţa fiecărui teren este: lot nr.2 = 
991 mp; lot nr.18 = 1044 mp; lot 
nr.19 = 1044 mp; lot nr.32 =1000 
mp; lot nr.60 = 1000 mp; lot nr.79 
=946 mp; lot nr. 83 = 937 mp;lot nr. 
90 = 943 mp; Perioada de concesio-
nare este de 49 de ani, cu posibili-
tatea prelungirii acesteia pentru o 
perioadă egală cu cel mult jumă-
tate din durata sa iniţială. Taxa 
anuală minimală de redevenţă este 
de 0,33 lei / mp / an. Documentaţia 
de atribuire se poate achiziţiona de 
la sediul Primăriei comunei 
Mărculești, contra sumei de 25 lei, 
achitată în numerar la casierie, 
începând cu data de 18.07.2017. 
Ofertele se depun până la data de 
08.08.2017, ora 09.00, la registra-
tura Primăriei comunei Mărculești. 
Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura în data de 
08.08.2017, ora 12.00, la sediul 
Primăriei comunei Mărculești. 

l Primăria comunei Mărculești, cu 
sediul în comuna Mărculești, 
strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, 
judeţul Ialomiţa, cod fiscal 
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17541604, tel / fax 0243 279384, 
anunţă organizarea licitaţiei 
publice în vederea vânzării unui 
teren, proprietate privată a 
comunei Mărculeşti, situat în 
intravilanul comunei Mărculeşti, 
tarlaua 266, lot nr. 7, în suprafață 
de 1009 mp, categoria de folosință 
curți – construcții. Preţul minim 
de pornire a licitaţiei este de 8030 
lei. Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona de la sediul Primăriei 
comunei Mărculeşti, contra sumei 
de 25 lei, achitată în numerar la 
casierie, începând cu data de 
18.07.2017. Cererile de înscriere la 
licitație se pot depune până la data 
de 08.08.2017, ora 09.00, la regis-
tratura Primăriei comunei Mărcu-
leşti. Licitaţia publică se va 
desfăşura în data de 08.08.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Mărculeşti. 

l SC Altenergy Solutions SRL, 
societate aflata in faliment, prin 
l ichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in patri-
moniul debitoarei si anume: 
autoutilitara N1 Dacia Logan 
PH-12-MUW – vechime 7 ani, la 
pretul de 3.950 lei, piese de 
schimb: adaptor, aerisitor automat 
solare, agent frigorific, antigel 
superconcentrat termo dispozitiv 
magnetic anticalcar, etc., obiecte 
de inventar: set chei combinate, 
etc. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% fata de cel 
stabilit in rapoartele de evaluare 
aprobate de Adunarea Credito-
rilor in 29.10.2015. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
21.07.2017, 27.07.2017, 03.08.2017, 
10.08.2017, 17.08.2017, 24.08.2017, 
31.08.2017, 07.09.2017, 14.09.2017 
si 21.09.2017 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare 
l a  t e l e fon  0744370236  s i 
0344104525.

l Rolida Com SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
proprietatea debitoarei situata in 
comuna Berceni, sat Corlatesti, 
tarla 29, parcela 302/100, jud. 
Prahova, compusă din construcții 
edificate fără autorizații la pretul 
de evaluare redus cu 50%, 
respectiv 51.165,50 lei fără TVA. 
Terenul pe care sunt amplasate nu 
face obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în data de 07.08.2017, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 21.08.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Contres Ape SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică utilaje confectionat imple-
tituri din fire metalice la pretul de 
evaluare redus cu 50%: 2 masini 
executat impletituri (≈ 400 lei/
buc), 2 trefilatoare cu bobinator 
(3.149 lei/buc), masina tricotat 
(5.090 lei), masina impletit Spirka 
(80.181 lei), masina stanat (5.114 
lei), etc. Preturile nu contin TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 
07.08.2017, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 21.08.2017, aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Zaco SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară situata in 
com. Fântânele, tarla 110, județ 
Prahova compusă din teren extra-
vilan in suprafata de 4712 mp la 
prețul de evaluare (7.384 lei fara 
TVA) redus cu 50% şi teren extra-
vilan in suprafata de 10.008 mp la 
pretul de evaluare (16.133 lei fara 
TVA) redus cu 50%. Licitaţia va 
avea loc în data de 08.08.2017, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 22.08.2017, 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Andutu Distribution SRL prin 
lichidator judicar VIA Insolv 
SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobi-
liara compusă din teren intravilan 
în suprafaţă de 2.174 mp situata in 
com. Predeal Sărari, sat Vitioara 
de Sus, judet Prahova la pretul de 
19.234 lei. Licitaţia va avea loc în 
data de 08.08.2017, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 22.08.2017, 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp 
si indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova la 
pretul de evaluare redus cu 50 %, 
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va 
avea loc în data de 09.08.2017, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 16.08.2017, 
23.08.2017, aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Debitorul SC Vildro Prod SRL  
cu sediul în Dr. Tr. Severin str. 
Numa Pompiliu, nr. 30, jud. Mehe-
dinţi ,  J25/1812/1994,  CIF: 
6752916, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 1168/101/2010 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentat de 
Popescu Emil, cu sediul ales în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare: - Bunul imobil: - teren 
intravilan in suprafata de 42141 
mp situat în Izvoru Bârzii, nr. 
cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. 
cadastral 70/24.11.2000 la pretul 
de 400445,25 lei (exclusiv TVA) – 
(preț diminuat cu 25% față de 
prețul stabilit prin raportul de 
evaluare întocmit de CEC Bank 
SA); - Bunuri mobile la preţuri 
diminuate cu 55% faţă de preţu-
rile stabilite prin raportul de 
evaluare: Autoturism Renault Clio 
Symbol la pretul de 4140 lei + 
TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului imobil 
*teren intravilan* descrisă ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 
113/2013 din data de 29.03.2013 
de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 1168/101/2010. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud.  Mehedinţi  la data de 

31.07.2017 orele 15:00. Informam 
toti ofertanţii care vor să participe 
la sedinta de licitaţie faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achizițio-
neze caietul de sarcini. Cont unic 
de insolvență: RO77 CECE MH01 
01RO N009 3760 deschis la CEC 
Bank Sucursala Dr. Tr. Severin. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. 
R e l a ţ i i  l a  0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 , 
0742592183, tel./fax : 0252354399, 

l International Leasing Asset 
Solutions S.A (în faliment) (denu-
mită în cele ce urmează “Vânză-
toru l”  sau  “Soc ie ta tea“) , 
înregistrată la Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Iaşi 
sub numărul: J22/3104/2007, cod 
unic de înregistrare: 8018909, prin 
Lichidator judiciar KPMG 
Restructuring SPRL, societate 
profesională cu sediul în Bucu-
reşti, DN1, Şos. Bucuresti-Ploiesti, 
nr.69-71, număr de înregistrare în 
Registrul Societăților Profesionale 
al  UNPIR:0499,  desemnat 
conform încheierii nr.620 din data 
de 5 Aprilie 2016 pronunțată în 
dosar nr.7535/99/2010 aflat pe 
rolul Tribunalului Iaşi, facem 
public următorul anunţ -referitor 
la pasul de supraofertare pentru 
vânzare, prevăzută de art.118 alin 
4 din Legea 85/2006. În conformi-
tate cu hotărârea adunării credi-
torilor din 24.11.2016, a fost 
aprobată vânzarea prin negociere 
directă, urmată de supraofertare, 
cu o procedură de licitație 
publică, închisă, ascendentă, cu 
strigare, pentru realizarea princi-
piului maximizării averii debi-
toarei. Imobilele ce fac obiectul 
valorificării sunt următoarele: 
1.Teren situat în Bucureşti, str.
Lunca Dochiei, nr.65-71, tarlaua 
221/1, parcela 11, sector 3, în 
s u p r a f a ţ ă  d e  5 . 0 0 0 m p 
(5.001,64mp conform planului de 
amplasament). Terenul este 
înscris în CF202615, având 
numărul cadastral 202615 şi este 
localizat în intravilanul munici-
piului Bucureşti, fiind situat în 
planul II faţă de Splaiul Unirii, 
într-o zonă industrială-comer-
cială. Activul este grevat de 
sarcini. 2.Teren situat în Bucu-
reşti, Splaiul Unirii, nr.823, 
tarlaua 274, parcela 19, Sector 3, 
în  suprafa ţă  de  4 .200mp 
(4.200,73mp, conform extrasului 
de Carte Funciară). Terenul este 
înscris in CF33129, având nr.
cad.6329 şi este localizat în intra-
vilanul municipiului Bucureşti, 
într-o zonă industrial -comercială. 
Pentru cele două active mai sus 
prezentate s-au încheiat în data 
de 14.07.2017, ulterior parcurgerii 
procedurii de negociere, Promi-
siuni de vânzare pentru următoa-
rele valori: -Teren situat în 
Bucureşti, str.Lunca Dochiei, 
nr.65/71- 20.002 Euro+TVA; 
-Teren situat în Bucureşti, Splaiul 
Unirii, nr.823- 25.002 Euro+TVA. 
Potrivit regulamentului de 
vânzare se oferă terţilor, inclusiv 
ofertanţilor care au participat la 
prima etapă, posibilitatea de a 
oferi un preţ mai mare cu cel 
puţin 5% decât cel convenit prin 
negociere directă conform promi-
siunii bilaterale de vânzare. Astfel 
că, Pasul de supraofertare este 
după cum urmează: Descriere 

activ; Valoare conform Promi-
siune de vânzare; Pas de supra-
of e r t a r e :  Ter en  s i tua t  în 
Bucureşti, str.Lunca Dochiei, 
nr.65-71; 20.002 Euro+TVA; 
1000.10 Euro. Teren situat în 
Bucureşti, Splaiul Unirii, nr.823; 
25.002 Euro+TVA; 1250.10 Euro. 
Potenţialii cumpărători vor 
depune ofertele în termen de 30 
de zile de la data apariţiei în 
presă a prezentului anunţ, prin 
cerere adresată lichidatorului 
judiciar, cu respectarea celorlalte 
condiţii prevăzute în regula-
mentul de vânzare. Supraoferta 
va fi redactată în limba română şi 
trebuie să cuprindă în mod obli-
gatoriu următoarele menţiuni şi 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.date privind ofertantul: 
numele persoanei fizice sau denu-
mirea persoanei juridice şi domi-
ciliul, respectiv sediul acesteia; 
2.identificarea Activului ofertat; 
3.preţul oferit va fi exprimat în 
Euro+TVA; preţul oferit va fi cu 
cel puţin 5% mai mare decât 
preţul pentru care s-a încheiat 
Promisiunea bi laterală  de 
vânzare; 4.termenul de plată, care 
nu va fi mai mare de 10 de zile 
calendaristice de la încheierea 
Contractului de vânzare; 5.detalii 
de contact (persoana de contact, 
adresa email, număr telefon). 
Supraoferta va fi însoţită obliga-
toriu de: 1.dovada constituirii 
garanţiei de încheiere a Contrac-
tului de vânzare; 2.toate docu-
mentele menţionate mai sus 
pentru participarea la negocierea 
directă: -împuternicirea acordată 
persoanei care reprezintă potenţi-
alul cumpărător în vederea parti-
cipării la şedinţa de supraofertare 
(original); -certificatul de înregis-
trare la Oficiul Registrului 
Comerţului (copie) sau certificat 
de înregistrare a societăţii comer-
ciale străine -pentru persoane 
juridice străine (traducere legali-
zată în limba română) sau copie 
CI pentru persoană fizică; -acord 
de acceptare a Regulamentului 
(original); -Declaratie pe proprie 
răspundere că deţine fondurile 
necesare pentru achitarea inte-
grală a preţului de adjudecare, 
chiar şi în situaţia unor condiţii 
de supraofertare; -Declaraţia pe 
proprie răspundere că nu se află 
în procedura de insolvenţă sau în 
situaţia în care au fost initiate 
proceduri de executare silită 
împotriva societăţii ca potenţial 
cumpărător; -Declaratia ofertan-
tului în sensul că întelege să 
cumpere bunurile în starea în 
care se găsesc, după principiul 
”unde este, în starea în care este”. 
Garanţia supraofertanţilor de 
încheiere a Contractului de 
vânzare, reprezentând 5% din 
prețul convenit prin negociere 

directă şi menţionat în Promisi-
unea de vânzare cumpărare, în 
echivalent RON la cursul RON/
EUR de la data constituirii 
garanţiei se poate efectua prin 
scrisoare de garanție bancară sau 
se poate achita prin ordine de 
plată în contul de insolvență al 
International Leasing Asset Solu-
t i o n s  S . A  -  i n  f a l i m e n t 
RO74MIRO00001385 58320001 
deschis la Procredit Bank SA 
Bucuresti, CUI 8018909. Docu-
mentele prevăzute vor fi comuni-
c a t e / d e p u s e  l a  s e d i u l 
lichidatorului judiciar KPMG 
Restructuring SPRL, în Bucu-
reşti, DN1, Şos.Bucureşti-Ploieşti, 
nr.69-71. Documentele depuse cu 
depăşirea datei de 17.08.2017 nu 
sunt luate în considerare (data 
estimată conform calcul al terme-
nului de 30 de zile de la publi-
carea anunţurilor). Plicul va fi 
însoţit de o scrisoare de înaintare, 
în dublu exemplar, pe care vor fi 
menţionate numărul de înregis-
trare, data şi ora înregistrării. Un 
exemplar pe care va fi înscris 
numărul de înregistrare, data şi 
ora, va fi restituit potenţialului 
cumpărător. Activele se vând 
libere de orice sarcini, precum 
ipoteci, garanții reale mobiliare 
sau drepturi de retenție, de orice 
fel, ori măsuri asigurătorii, 
conform dispozițiilor art.53 din 
Legea insolvenței nr.85/2006. 
Detaliile privind documentaţia 
necesară în vederea participării la 
supraofertare şi modul de organi-
zare a procesului de vanzare, 
precum şi descrierea bunurilor 
imobile supuse procedurii de 
valorificare pot fi solicitate lichi-
datorului judiciar. Pentru infor-
maţi i  suplimentare despre 
activele scoase la vânzare 
conform Regulamentului de 
vânzare disponibil la cerere 
persoanele de contact sunt: Alina 
Ilie şi Adrian Cristea -reprezen-
tanti Lichidator Judiciar: Telefon: 
0372.377.800; Fax: 0372.377.700; 
E - m a i l :  a i l i e @ k p m g . c o m , 
acristea@kpmg.com. Internati-
onal Leasing Asset Solutions S.A. 
(în faliment) Prin Lichidator judi-
ciar KPMG Restructuring SPRL.

l Agentia Nationala pentru Platii 
si Inspectie Sociala, cu sediul in 
Bucuresti, Bdul Magheru, nr.7, 
sector 1, organizeaza la sediul 
institutiei in data de 11.08.2017, 
ora 10.00, licitatie publica deschisa 
pentru valorificarea mijloacelor 
fixe casate. Informatii la telefon 
021/313.60.47, int. 105/124

PIERDERI  
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Cellsoft SRL cu 

sediul in Municipiul Craiova, Str. 
George Enescu Bl. C4, Sc. 1, Ap.7, 
Judetul Dolj, J16/340/1998, CUI 
10382609, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Herberth Com SRL 
cu sediul in Municipiul Craiova, 
Str. Emil Racovita Nr. 38, Judetul 
Dol j ,  J16/1401/1992,  CUI 
2317901, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Sticoris SRL cu 
sediul in Calafat, Str. 1907 Bl. M1, 
Sc. 1, Ap. 9, Judetul Dolj, 
J16/2055/1994, C.U.I. 5985484, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare (CUI) al SC Onlinenew 
Marketing SRL nr. 36526120 din 
data 15.09.2016.

l Pierdut Registru de evidență a 
zilierilor seria RZGX nr. 0034083 
al PFA Zaharia M. Claudia, se 
declară nul.

l Pierdut contract împrumut nr. 
6718/1972 –Anghel Ilie şi Emilia, 
proces verbal 29.XII.1972. Le 
declar nule.

l Pierdut act de concesiune 
Parohia Giuleşti Sarindar pe 
numele Cristescu Liliana pentru 2 
morminte situate în Cimitirul 
Vechi, Figura I, rândul 29, locul 
18. Îl declar nul.

l Subscrisa S.C. Continental 
Auto Taxi S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, str. Bârsăneşti nr. 23, 
ap. 5, sector 6, având C.U.I. 
27291840, declară că a fost pierdut 
permisul de acces pentru activităţi 
de transport persoane în regim de 
taxi autorizat la C.N.A.B. 
/A.I.H.C.B., pentru autoturismul 
c u  n r.  d e  î n m a t r i c u l a r e 
B-398-DAN. Se declară nul.

l Bărgăunaş Sergiu –Gheorghiţă 
–persoană fizică autorizată anunţă 
pierderea certificatului de înregis-
trare fiscală, seria A, nr. 0364370, 
cod de înregistrare fiscal nr. 
21717556, emis la data de 
11.05.2007. Îl declarăm nul.

l Declar pierdut şi nul certificat 
de înregistrare seria B nr. 1421281, 
Cioranu Silviu persoană fizică 
autorizată, C.U.I. 24261119, sediu 
mun. Buzău, str. Stadionului, 
bl.90, jud. Buzău.

COMEMORĂRI

ANUNȚURI


