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OFERTE SERVICIU
l Penitenciarul Bistriţa,  scoate la 
concurs pentru ocupare  din  sursă 
externă 14 posturi vacante de 
agent operativ (bărbați) și 1 post 
agent secretariat. Informaţii supli-
mentare cu privire la condiţiile 
generale și specifice de participare 
la concurs, tematică, bibliografie și 
probe de concurs, puteţi obţine la 
sediul unităţii din Bistriţa, strada 
Tărpiului, nr.22,  judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, telefon 0263.238.175, 
de pe site-ul unităţii http://anp.gov.
ro/web/penitenciarul-bistrita și de 
pe site-ul Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră -Concursuri din 
sursă externă –Concursuri în curs 
de derulare).

l Școala Gimnazială Coțofănești, 
cu sediul în strada Principală (DN 
11A), nr.408, comuna Coțofănești, 
jud.Bacău, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea 
postului contractual vacant pe 
perioadă nedeterminată de 
muncitor calificat IV -fochist și 
ocuparea postului contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de îngrijitor -femeie de serviciu, 
conform HG 286/2011. Concursul 
va avea loc în data de 25.01.2017, 
ora 9.00 (proba scrisă), 26.01.2017, 
ora 9.00 (proba practică) și ora 
14.00 (interviul). Dosarele candida-
ților se depun la sediul unității în 
perioada 20.12.2016-04.01.2017, 
între orele 08.00-14.00. Condiții de 
înscriere: studii medii/liceale, certi-
ficat de calificare profesională, 
vechime în muncă 5 ani. Informa-
ţiile suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon: 0234.330.028, 
secretar Plop Felicia.

l Spitalul Municipal, cu sediul în 
localitatea Oltenița, str.Argeșului, 
nr.134, judeţul Călărași, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, astfel: -3 
posturi de infirmeră: -1 post de 
infirmieră, comp.Ortopedie; -1 post 
de infirmieră, secţia Obstetrică 
Ginecologie; -1 post de infirmieră, 
secţia Pediatrie; -4 posturi de îngri-
jitoare curăţenie: -2 posturi de 
îngrijitoare curăţenie, secţia Medi-

cină Internă; -1 post de îngrijitoare 
curăţenie, secţia Chirurgie; -1 post 
de îngrijitoare curăţenie, secţia 
ATI. Concursul se va desfășura la 
sediul spitalului menționat mai 
sus, astfel: -proba scrisă -în data de 
12.01.2017, ora 10.00; -interviul 
-data de 17.01.2017, ora 10.00. 
Condiţii specifice: -școală generală; 
-vechimea în muncă nu este nece-
sară. Pentru înscrierea la concurs 
candidaţii vor depune următoarele 
documente: -cerere înscriere 
concurs; -copie act identitate; 
-copie diplomă școală gimnazială; 
-adeverinţă medicală privind 
starea de sănătate; -cazier judiciar; 
-nu este necesară vechimea în 
muncă. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 04.01.2017, ora 
15.00. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, persoană de 
contact: Topârceanu Emilia, 
telefon: 0242.515.931, int.237, fax: 
0242.510.673. 

l UM 01556 Mangalia, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual, asistent medical debu-
tant/PL (medicină generală) la 
cabinetul medical din UM 01556 L 
Mangalia, studii postliceale- medi-
cină generală, vechime în muncă 
nu este necesară, astfel: 12.01.2017, 
ora 11.00- proba scrisă; 18.01.2017, 
ora 11.00- interviul. Data limită de 
depunere a dosarelor- 04.01.2017, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se vor face 
la sediul UM 01556 Mangalia, 
strada Portului nr.13, loc.Mangalia, 
judeţ Constanţa, unde vor fi afișate 
și detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0241.750.661/interior 
105.

l Primăria Comunei Corbii Mari, 
cu sediul în comuna Corbii Mari, 
sat Corbii Mari, strada Primăriei, 
nr.6, judeţul Dâmboviţa, anunţă 
organizarea în data de 12 și 16 
ianuarie 2017, ora 10.00, a concur-
sului pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
posturi contractuale vacante: 
Serviciul comunitar de utilităţi 
publice întreţinere reparaţii: 
-muncitor calificat- șofer- treapta I, 
studii G/M; -muncitor calificat- 
instalator- treapta I, studii G; 
-muncitor calificat- mecanic auto- 
treapta I, studii G/M; Comparti-
mentul cultură: -bibliotecar 
debutant, studii M. Concursul se 
va desfășura în perioada 12-16 
ianuarie 2017, după cum urmează: 
-proba scrisă: 12.01.2017, ora 
10.00, la sediul Primăriei Corbii 
Mari; -proba interviu: 16.01.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Corbii Mari. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii gene-
rale (10 clase) sau medii absolvite 
cu diplomă, în funcţie de cerinţele 
postului; -disponibilitate și rezis-
tenţă la efort; -apt din punct de 
vedere medical fizic și psihic, 
dovedit cu acte medicale. Dosarele 
se depun la Primăria Comunei 
Corbii Mari în 10 zile de la publi-
carea prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
lll-a. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, actua-
lizată, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale. Condiţiile de partici-

pare și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul Primăriei Corbii 
Mari. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, 
telefon: 0727.815.977.

l Ministerul Justiţiei organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier, clasa I, 
gradul superior din cadrul apara-
tului propriu -Direcția resurse 
umane. Concursul se va desfășura 
la sediul Ministerului Justiţiei din 
București, strada Apolodor nr.17, 
sector 5, și va consta în: -proba 
scrisă; -interviu. Proba scrisă va 
avea loc în data de 19.01.2017, 
începând cu ora 11.00. Candidaţii 
pot depune dosarele de înscriere în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a-III-a, la secretariatul 
Direcţiei resurse umane din Minis-
terul Justiţiei, etaj 2, camera 6, str. 
Apolodor nr.17, sector 5, București. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Informaţiile privind condiţiile de 
înscriere, documentele necesare 
pentru înscriere, tematica și biblio-
grafia de concurs se afișează la 
sediul Ministerului Justiţiei, 
precum și pe pagina de Internet 
www.just.ro, secţiunea Cariere 
-Posturi vacante. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon 037.204.1182.

l Gruparea de Jandarmi  Mobilă 
Bacău scoate la concurs, în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă, un post de muncitor cali-
ficat IV-I (mecanic auto , cod COR 
723103). - nivelul studiilor: absol-
venţi de cel puţin 10 clase sau 
școală profesională, specialitate/
profil ,,Mecanic auto”; - vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: min. 2 ani. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
concursului: a) selecţia dosarelor de 
înscriere – 05.01.2017-06.01.2017; 
b) proba scrisă (teste-grilă) – 
31.01.2017, ora 13.00; c) interviul – 
02.02.2017, ora 13.00. Loc de 
desfășurare al concursului: sediul 
Grupării de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
județul Bacău. Data-limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs: până la data de 
04.01.2017 ora 16.00, la sediul 
sediul Grupării de Jandarmi 
Mobilă Bacău, cu sediul în munici-
piul Bacău, str. Henri Coandă nr. 
5-12, județul Bacău. Date de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
județul Bacău, telefon 0234.585570, 
interior 24118 sau 24119.

l Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău scoate la concurs, în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă 
externă, un post deșofer II-I (șofer 
autocamion/mașină de mare tonaj, 
cod COR 833201). - nivelul studi-
ilor: absolvenţi de cel puţin 10 clase 
sau școală profesională, speciali-
tate/profil ,,Șofer”; - vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: min. 2 ani. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
concursului: a) selecţia dosarelor 
de înscriere – 05.01.2017-

06.01.2017; b) proba scrisă (teste-
grilă) – 31.01.2017, ora 09.00; c) 
interviul – 02.02.2017, ora 09.00. 
Loc de desfășurare al concursului: 
sediul Grupării de Jandarmi 
Mobile Bacău, cu sediul în munici-
piul Bacău, str. Henri Coandă nr. 
5-12, județul Bacău. Data-limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs: până la 
data de 04.01.2017 ora 16.00, la 
sediul sediul Grupării de Jandarmi 
Mobilă Bacău, cu sediul în munici-
piul Bacău, str. Henri Coandă nr. 
5-12, județul Bacău. Date de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs:-
Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Bacău, cu sediul în municipiul 
Bacău, str. Henri Coandă nr. 5-12, 
j u d e ț u l  B a c ă u ,  t e l e f o n 
0234.585570, interior 24118 sau 
24119.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Sector 6 din str. Cernișoara  nr.  
38-40, sector 6 București,  organi-
zează  concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante– perioadă nede-
terminată, în data de 19.01.2017 
ora 10.00 proba scrisă și interviul 
pe data de  26.01.2017 ora 10.00,  
conform Art. 58 alin (2) lit. b), din 
Legea   nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările 
ulterioare,    pentru următoarele 
posturi:  Serviciul Prevenirea și 
Protecţia Muncii: -1 post  de 
inspector grad profesional prin-
cipal - Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la Art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată  
absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalenta; Certificat de absolvire 
în domeniul securităţii și sănătăţii 
în muncă; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie  de grad 
profesional principal- minim 5 ani. 
-1 post  de inspector grad profesi-
onal asistent- Conditii de partici-
pare: Candidaţii trebuie să 
indeplinească conditiile prevăzute 
la Art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
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 ingineria produselor 
alimentare; Certificat de absolvire 
în domeniul securităţii și sănătăţii 
în muncă; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie de grad 
profesional asistent- minim 1 an. 
Direcţia Protecţie Socială- Servi-
ciul Prestatii Sociale și Facilităţi: -1 
post de inspector grad profesional 
superior- Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la Art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată  
absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalenta în domeniul știinţe 
economice, asistenţă socială, știinţe 
juridice, psihologie, sociologie; 
Vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei 
publice, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie de  grad profe-
sional superior- minim 9 ani. -1 
post referent grad profesional 
superior- Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la Art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Studii medii  liceale,  absol-
vite cu diploma de bacalaureat; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie de grad profesi-
onal superior- minim 9 ani. 
Protecţia Copilului- Biroul Adoptii 
și Postadopţii: -1 post de consilier 
juridic grad profesional superior- 
Condiţii de participare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la Art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările 
și 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 știinţelor juridice; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie de grad profesi-
onal superior- minim 9 ani. Servi-
ciul Asistenţă Maternală- 1 post de 
inspector grad profesional supe-
rior- Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute la Art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și 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 asistenţă 
socială; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie de grad 
profesional superior- minim 9 ani. 
Serviciul Management de Caz și 
Monitorizare: -1 post de inspector 
grad profesional superior- Condiţii 
de participare: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevă-
zute la Art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările 
și 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 sociologie, asistenţă 
socială; Perfecţionări în domeniul 
protecţiei copilului, asistenţei 
sociale; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie de grad 
profesional superior- minim 9 ani. 
Serviciul Prevenirea Separării 
Copilului de Familie-1 post de 
inspector grad profesional prin-
cipal- Condiţii de participare: 
Candidaţii trebuie să indeplinească 
condiţiile prevăzute la Art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată  
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în domeniul asistenţă 
socială; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie de grad 
profesional principal- minim 5 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs 

trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art. 49, alin. (1) din H.G. nr. 
611/2008 și se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul instituţiei din str. 
Cernișoara nr.38-40 sector 6, 
telefon 021/745.72.37 int.133. 
Condiţiile de desfășurare a concur-
sului sunt afișate la sediul institu-
ţiei și pe pagina de internet  www.
asistentasociala6.ro.

DISPARIȚII  
l Învederăm că pe rolul Judecăto-
riei Orșova există spre soluţionare 
dosarul civil nr.887/274/2016 cu 
termen de judecată la 12.01.2017, 
având ca obiect deschiderea proce-
durii de declarare a morţii numi-
tului Vlach Ștefan, născut la 
20.12.1977, CNP 1771220251991, 
fiul lui Ștefan și Tveta, cerere 
formulată de petenta Novăcescu 
Maria cu invitaţia ca orice 
persoană să comunice datele pe 
care le cunoaște în legătură cu cel 
dispărut. 

CITAȚII  
l Se citează El Mahi Nadir ca 
părăt la Judecătoria Botoșani, 
dosar nr. 12062/193/2015 pentru 
10.01.2017, ora 9.00, partaj bunuri 
comune, reclamantă fiind Istrati 
Gabriela.

l Murariu Liviu, domiciliat în 
Câmpulung Moldovenesc, str.
Drumul Tătarilor, nr.10, jud.
Suceava, este citat la Judecătoria 
Craiova la 02.02.2017, ora 8.30, 
complet CMF1, în calitate de pârât 
în dosar nr.30193/215/2015, în 
proces de stabilire paternitate cu 
reclamanta Olteanu Mioara.

l Bîgiu Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Bălcești, 
județul Vâlcea, este citată la Jude-
cătoria Bălcești, în proces de divorț 
cu Bîgiu Constantin, pentru 
termenul din 17 ianuarie 2017, în 
dosar nr. 1103/185/2016. 

l Judecatoria din Loc. Corabia 
(Olt) Sentinta 797/2016 din 
19octombrie 2016 constituita din 
Presedinte Lascu Elena si grefier 
Costea Hermina. Admite actiunea 
formulata de reclamantul Virlea 
Cornel cu domiciliul in Loc. Vadas-
trita jud.Olt str.Grigore Alexan-
drescu nr.9 in contradictoriu cu  
(divort) cu parata Virlea Claudia –
Susana cu acelasi domiciliu este 
citata la usa instantei, ca inteme-
iata. Pronuntata azi 19.10.2016 la 
Judecatoria Corabia

l Numita Lăcătuși Ionela Carmen 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna București, str. Aleea 
Nehoiu, nr. 1, bl. FH, Sc. 1, et. 2, 
ap. 47, sector 4 este citată în cali-
tate de pârâtă la Judecătoria 
sectorului 5 București pe data de 
19.01.2017, ora 13,30, complet C2 
civil 2017 camera de consiliu, 
camera PO1 în dosarul nr. 
24380/302/2016 având ca obiect 
cerere de valoare redusă, recla-
mant fiind I.I. Lazăr Petrișor.

l Se citează numitul Mihu Ion 
Romeo, cu domiciliul în corn. Pesti-
sani, sat Brădiceni nr.432, jud. 
Gorj, în calitate de pârât în dosarul 
nr. 2461/318/2016 al Judecătoriei 
Tg-Jiu, obiect tăgadă paternitate și 
stabilire paternitate, în contradic-
toriu cu reclamant Mihu M. 
Constantin, pentru termenul de 

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Adminis-
trare Fiscală. Direcția Genera-
lă Regională a Finanțelor Pu-
blice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Teleorman. Nr. TRG 35732/ 
TRG-DEX 13868/09.12.2016. 
Citație. Administrația Jude-
țeană a Finanțelor Publice Te-
leorman, cu sediul în Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 188, jud. 
Teleorman, în numele Direc-
ției Generale Regionale a Fi-
nanțelor Publice Ploiești, cu 
sediul în Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, județul Praho-
va, în calitate de reclamantă, 
înștiințează pe pârâtul Ange-
lov Plamen, cu domiciliul în 
Bulgaria, Regiunea Gabrovo, 
oraș Triavna, str. Zloto Osan-
ski, nr. 23, că pe rolul Tribu-
nalului Teleorman, cu sediul 
în Alexandria, str. Indepen- 
denței, nr. 22, județul Teleor- 
man se află dosarul nr. 
192/87/2016/a1, având ca 
obiect atragerea răspunderii 
patrimoniale, în care numitul 
este chemat în judecată, pen- 
tru termenul din data de 
27.01.2017.
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judecată din data de 06.02.2017, 
ora 09:00, complet C8, Judecătoria 
Tg-Jiu.

SOMAȚII
Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că petentul Crăcuţ 
Traian Virgil a solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că a dobândit 
prin uzucapiune dreptul de propri-
etate asupra imobilului curte în 
suprafaţă de 432 mp intabulat în 
CF nr. 101190 Teliu (Nr. CF vechi 
3069A+2) nr. Top 602/1, cu îndepli-
nirea condiţiilor prevăzute de art. 
130 din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Braşov cu 
precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 1 lună de la emiterea 
celei din urmă publicaţii, se va trece 
la judecarea cererii. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea 
pronunţată la data de 02.12.2016, 
în dosarul civil nr. 13752/197/2016 
al Judecătoriei Braşov, cu termen la 
data de 27.01.2017, sala J2, C7, ora 
09.00. Prezenta se afişează la Jude-
cătoria Braşov, un exemplar la 
Primăria Comunei Teliu şi un 
exemplar la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Braşov.

l Somaţie: In dosarul civil nr. 
1605/210/2016 al Judecătoriei 
Chisineu-Cris , reclamanții 
Covaciu Simion si Covaciu Floare, 
ambii  domiciliati în Sepreus  ,nr. 
723,  jud. Arad, cu domiciliu ales la 
cabinet avocat Molnar Ioana din 
Arad str. Octavian Goga nr. 6, ap.4, 
solicită sa se constate dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului 
compus din casă şi teren înscris în 
CF nr.300710 Sepreus(nr CF vechi 
1872) nr top 234-235/b, nr. admi-
nistrativ 724 Sepreus. Proprietar 
tabular; Turcus Floare. Toti cei 
interesaţi in cauza pot formula  
opoziţie faţă de această acţiune, în 
termen de 30 zile de la publicare 
respectiv  afişarea somaţiei, în 
dosarul cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu-Cris. Emis 
in baza incheierii de sedinta din 
08.12.2016, conform art. 28,130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938. 
Termen de afisare pe o durata de 
30 zile.

DIVERSE  
l Liliana Vuia având domiciliul în 
str. Tudor Vladimirescu nr. 57, 
localitatea Pancota, titulara al 

planului urbanistic zonal „CASA 
FAMILIALA P+M” din localitatea 
Maderat str. – nr. F.N. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menţionat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul APM ARAD, 
strada Splaiul Muresului, FN, 
localitatea Arad, judeţul Arad, de 
luni până joi între orele 09 – 16.00, 
vineri între orele 09 – 13.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
ARAD, în termen de 18 zile de la 
data publicării anunţului.

l Anunt in etapa 1, de pregatire a 
elaborarii P.U.Z.-ului initiat de 
D-na Liliana Vuia, b-dul. T Vladi-
mirescu nr. 57, oras Pancota, 
judetul Arad plan urbanistic zonal 
“Casa Familiala Parter s i 
Mansarda”, str. – F.N. sat Maderat, 
oras Pancota, judetul Arad. 
Primarul orasului Pancota anunta 
publicul, autoritatile interesate, si 
proprietarii terenurilor din zona, 
despre intentia realizarii unui 
P.U.Z. si R.L.U. aferent de catre 
D-na Liliana Vuia, proprietara 

terenului in suprafata de 5000 mp, 
situat in extravilanul satului 
Maderat, pe teritoriul adminis-
trativ al orasului Pancota, identi-
ficat prin C.F. nr. 303691 Pancota, 
cu nr. cad. 303691, nr. tarla 186, nr. 
parcela 1582/1. Prezentarea 
succinta a argumentarii intentiei 
de elaborare si a obiectivelor 
P.U.Z.: - pe suprafata mai sus 
mentionata va fi amplasata o locu-
inta unifamiliala si asigurate dota-
rile utilitare aferente, necesare 
locuirii, prin investitiile proprie-
tarei terenului. Se organizeaza 
intalnire cu locuitorii din zona in 
data de 10. 01. 2017 ora 10.00 la 
sediul Primariei Pancota. Cei inte-
resati vor trimite la Primaria 
Pancota observatii, comentarii sau 
sugestii cu privire la intentia de 
elaborare P.U.Z. in termen de 10 
zile calendaristice de la data 
prezentului anunt, adica intre 
19.12.2016-30.12.2016, iar raspun-
surile se vor afisa pe site-ul si la 
sediul primariei, pana in data de 
09.01.2017. Persoanele responsa-
bile cu informarea si consultarea 
publicului sunt Morar Ovidiu 
s e r v i c i u l  U r b a n i s m ,  t e l . 
0257466301, Drutau Jeana 
compartiment relatii cu publicul, 
tel. 0257466301. Primar. ec. Dan 
Stefan Pocriser

l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 1175 din data de 
12.12.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul 1425/105/2015, anunţă 
deschiderea procedurii generale a 
falimentului debitoarei Compania 
De Pază Unias Security SRL, 
Ploiesti, str. Rafinorilor, nr.4, 
modulul E1, etaj, jud. Prahova, 
J29/2907/2007, CUI 22722127.
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor este 26.01.2017.
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor este 24.02.2017.
Termenul pentru depunerea even-
tualelor contestaţii formulate 

împotriva tabelului suplimentar al 
creanţelor este 03.03.2017.
Termenul pentru solutionarea 
contestatiilor la creantele nascute 
in cursul procedurii si pentru 
intocmirea  tabelului definitiv 
consolidat al  creanţelor este 
24.03.2017.

LICITAȚII  
l Debitorul Justnec SRL societate 
în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Autoturism 
Mercedes 190D, an fabricație 
1992, preț pornire licitație 
500,00Euro exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
autoturimul MERCEDES 190D, 
reprezintă 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO48BREL0002001351570100 
deschis la Libra Internet Bank 
-Ploieşti până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației. Pentru autotu-
rimul Mercedes 190D prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 12.01.2017, ora 15.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de, 
19.01.2017, 26.01.2017, 02.02.2017, 
09.02.2017 ora 15.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploieşti, Str. Elena 
Doamna nr.44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare şi vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-
urse.ro

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu 
n r . 3 ,  j u d . T e l e o r m a n , 
tel.0247/312.333, fax 0247/315.790, 
e-mail: office@alexandria.rosilva.
ro. Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 29.12.2016, ora 10.30. Locul 

desfăşurării licitaţiei: sediul Direc-
ţiei Silvice Teleorman, Alexandria, 
str.Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică 
cu strigare pentru vânzare masă 
lemnoasă fasonată provenită din 
pădurile statului şi private cu 
contract. Licitaţia este organizată 
şi se va desfăşura conform preve-
derilor Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase care se 
recoltează anual din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.617/2016. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 22.12.2016, ora 
16.00. Data şi ora limită până la 
care se poate depune documen-
taţia pentru preselecţie şi înscriere 
la licitaţie: 22.12.2016, ora 11.00. 
Lista loturilor de masă lemnoasă 
fasonată oferit la licitaţie, cu 
preţurile de pornire la licitaţie şi 
pasul de licitare pentru fiecare lot, 
este afişată la sediul unităţii şi 
poate fi accesată pe site-ul Regiei 
Naţionale a Pădurilor-Romsilva la 
adresa www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie: -Din pădurile 
statului: 197.62mc, din care pe 
sortimente: -Lemn rotund pentru 
cherestea 197.62mc, din care pe 
specii şi grupe de specii: Stejar: 
18.33mc; -Garnita: 4.37mc; -Cer: 
10.23mc; -Frasin: 35.67mc; -Pin s.: 
2.02mc; -Div. tari: 5.0mc; -Div. 
moi: 122.0mc, -Din păduri private 
cu contract: 653mc, din care pe 
sortimente: -Lemn rotund pentru 
cherestea: 653mc, din care pe 
specii şi grupe de specii: -Plop: 
653mc. Materialele lemnoase faso-
nate care se oferă spre vânzare 
provin din fondul forestier propri-
etate publică sau privat necerti-
ficat FSC. Masa lemnoasă 
fasonată rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei, se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeaşi 
zi, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului începând cu 
data de 20.12.2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei: Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpă-
rare a masei lemnoasă adjudicate 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Teleorman. 
Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 51/M. Nr. 47881 din 14.12 2016. 
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2016, Luna 12, Ziua 14. 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 10.01.2017 ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede, str. 
Sfântu Teodor nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Mag Com S.R.L., C.U.I. 17271993, cu sediul în Roșiorii de Vede, str. Ciocanaru Lazăr nr. 9 A. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: 1. Autoturism Volkswagen Passat - nr. matr. TR 26 MAG, 
an fabr. 2007. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 9.150 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 
de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației; 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) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale 
restante. 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. Alte 
informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Împotriva prezentului înscris se poate introduce 
contestație la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului  nu este obligatorie. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0247.466521. 
Data afișării: 14.12.2016.



www.jurnalul.ro 17
în termenul de maximum 10 zile 
lucrătoare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic adjude-
catar, atrage anularea adjudecării 
pentru masa lemnoasă respective 
şi pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente. Garanţia de contrac-
tare nu se restituie operatorului 
economic în următoarele situaţii: 
a)nu a fost încheiat contractul de 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; b)nu 
a constituit garanţia de bună 
execuţie la data încheierii contrac-
tului; c)îşi retrage oferta în peri-
oada de valabilitate a acesteia; d)a 
fost încheiat în termen contractul 
de vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase, iar valoarea garanţiei, 
cu acordul părţilor, se foloseşte la 
constituirea cauţiunii prevăzute la 
art .66  a l in . (1) ,  d in  Legea 
nr.46/2008- Codul Silvic, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, pentru constituirea 
garanţiei de bună execuţie şi/ sau 
pentru plata contravalorii masei 
lemnoase contractate. Pentru 
informaţii suplimentare, se poate 
adresa organizatorului licitaţiei, 
persoana de contact ing. Ionescu 
Dimitrie,  tel .0247.312.333, 
0726.175.233.

l 1.Informații generale privind 
concendentul: Consiliul Local al 
Comunei Rebricea, județul Vaslui, 
cu sediul în localitatea Rebricea, 
comuna Rebricea, județul Vaslui, 
cod fiscal: 3394228, telefon: 
0235.457.050, fax: 0335.780.051, 
e-mail: comunarebricea@yahoo.
com. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii: Spațiul în 
suprafață de 66,25mp şi terenul în 
suprafață de 231mp, aferente 
Dispensarului medical uman din 
localitatea Draxeni, comuna 
Rebricea, județul Vaslui, aparţi-
nând domeniului privat al 
comunei Rebricea, în vederea 
prestării de servicii medicale. 3.
Informații privind documentația 
de atribuire: 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: Documentația de atri-
buire se poate achiziționa de la 
sediul  Pr imărie i  Comunei 
Rebricea, în urma unei solicitări 
scrise. 3.2.Denumirea şi adresa 

compartimentului din cadrul 
concendentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Achiziții publice 
din cadrul Primăriei Comunei 
Rebr i cea ,  jude țu l  Vas lu i . 
3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar: 
30Lei, care se vor achita la casieria 
Primăriei Comunei Rebricea. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.01.2017, ora 
16.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 11.01.2017, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Rebr i cea ,  jude țu l  Vas lu i . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
singur exemplar. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
12.01.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Rebricea, 
județul Vaslui. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon a 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Vaslui, str.Ştefan cel 
Mare, nr.54, cod: 730171, județul 
Vaslui, telefon: 0235.311032, fax: 
0235.311582, e-mail: tr-vaslui@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
16.12.2016.

l Debitorul SC AD-EX SRL, 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: Teren 
în suprafață de 10.000mp situat în 
extravilan com. Tărtăşeşti, satul 
Baldana, jud. Dâmbovița, tarlaua 
3, parcela 19/47, cu o deschidere de 
aproximativ 14,6m. Prețul de 
pornire al licitației este de  
7.707,19Euro. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea până la data stabilită pentru 
l i c i t a ț i e  î n  c o n t u l  n r. 
RO83PIRB4218736909001000 
deschis la Piraeus Bank -Sucursala 
Berceni, pe seama debitoarei SC 
AD-EX SRL, a garanției de parti-
cipare la licitație în cuantum de 
10%  din prețul de pornire (plata se 
va face în lei la cursul BNR din 
data efectuării plății); -achizițio-
narea până la aceeaşi dată a Caie-
tului de sarcini în valoare de 300lei 
exclusiv TVA, care va fi plătit prin 

O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
cam.504, sector 1. Prima şedință de 
licitație va avea loc în data de 
12.01.2017, ora 13.00. Dacă 
imobilul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele licitații vor avea 
loc în datele de: 19.01.2017, 
26.01.2017, 26.01.2017, 02.02.2017, 
09.02.2017, 16.02.2017, 23.02.2017, 
02 .03 .2017 ,  09 .03 .2017  ş i 
16.03.2017 de la ora 13.00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1, Bucureşti. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la tel: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Şi 
Asociații S.P.R.L., scoate la 
vânzare: -Mijloace fixe de carman-
gerie. Prețul de pornire al licitației 
este diminuat cu 60% față de 
valoarea stabilită în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte exclusiv TVA. Participanții 
la licitație vor trebui să achizițio-
neze până la data şi ora licitației 
Caietul de Sarcini ce cuprinde 
Regulamentul de vânzare unde se 
regăsesc listele cu bunurile scoase 
la licitație. Prețul Caietului de 
sarcini reprezintă 1% din valoarea 
bunurilor pentru care se licitează 
şi va fi achitat în numerar pe 
seama lichidatorului judiciar. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de consemnarea în contul 
nr. RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank-Suc. Iuliu 
Maniu, cel târziu până la data şi 
ora şedinței de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare bun pentru 
care se licitează. Prețul Caietului 
de sarcini poate fi achitat în contul 
l ichidatorului  judiciar  nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la 
sediul ales al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 
1. Prima şedință de licitație va 
avea loc în data de 10.01.2017 ora 

14.00. Dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
şedințe de licitație vor avea loc în 
data de: 17.01.2017, 23.01.2017, 
31.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 
21.02.2017, 28.02.2017, 07.03.2017 
şi 14.03.2017 ora 14.00, prețul de 
pornire rămânând acelaşi. Toate 
şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr.71, et.5, sector 1, Bucureşti. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a activului 
Proprietate imobiliara industriala 
situat in com. Bucov, sat Bucov, str. 
Sos. DN1B, F.N, jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in 
suprafata masurata de 27.630 mp, 
din acte 27.863 mp si hala indus-
triala C1, cladire paza, plaforma 
decantor; imobilul dispune de 
bransamente la toate retelele tehni-
co-edilitare existente in zona (apa, 
gaze, energie electrica, fosa 
septica) la pretul de 250.000 euro 
(fara TVA), care urmeaza sa se 
plateasca in modul urmator: 
100.000 euro avans si 150.000 euro 
in termen de 90 de zile de la data 
licitatiei. Daca ofertantul este 
platitor de TVA, se aplica taxarea 
inversa, prevazuta de noul Cod 
fiscal. Garantia de participare la 
licitatie este de 100.000 euro, iar 
pentru castigatorul licitatiei va 
constitui avans din pretul de 
vanzare - cumparare. Plata 
pretului se va face in lei la cursul 
euro-ului comunicat de BNR la 
data efectuarii platii. Licitatia 
publica este in conformitate cu 
hotararea Adunarii Creditorilor 
din data de 14.12.2016. Sedintele 
de licitatie publica vor avea loc pe 
data de 04.01.2017, 05.01.2017 si 
06.01.2017 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Prezenta 
licitatie publica se desfasoara in 
conformitate cu caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul caietului de sarcini este de 
3.500 lei fara TVA, care se achita 
fie in numerar, fie in contul JUST 
INSOLV SPRL deschis  la 

U n i c r e d i t  B a n k  S A : 
RO12BACX0000001089475001. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

l Anunţ privind organizarea lici-
taţiei de vânzare masă lemnoasă 
fasonată, producţia anului 2016. 
Organizatorul licitaţiei: Primăria 
comunei Remetea, cu sediul în 
comuna Remetea, P-ta Cseres 
Tibor nr. 10, judeţul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
04.01.2017, orele 09:00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul Primă-
riei comunei Remetea, comuna 
Remetea, judeţul Harghita. Tipul 
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fordul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015. Data şi ora preselecţiei: 
30.12.2016, ora 16:00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la  l ic i taţ ie  este 
30.12.2016, ora 15:00. Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei pentru fiecare 
partidă sunt afişate la sediul orga-
nizatorului şi pe site-ul www.ocoa-
lederegim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată, oferit la 
licitaţie este de 237 mc, volum brut, 
din care: 1. Pe natură de produse: 
APV nr. 1089858-HR-15958932, 
UP Comuna Remetea, 01168 PR 
Oaselor, APV Nr. 1091406-HR-
15958932, UP Comuna Remetea, 
01169 PR Oaselor, APV Nr. 
1091408-HR-15958932, UP 
Comuna Remetea, 01170 PR 
Oaselor, volum brut: 237mc. 2. Pe 
specii: Brad 14 mc, Molid 223 mc, 
volum brut: 237 mc. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de: 190 lei/
mc fara TVA conform HCL nr. 10 
din Ianuarie 2016. După strigare şi 
în continuare după fiecare even-
tuala strigare (dacă este cazul) 
pasul de majorare a preţului este 
de 5 RON. Masa lemnoasa faso-
nata oferită spre vânzare provine 
din fodul forestier proprietate 
publică a comunei Remetea. 
Caietul de sarcini poate fi solicitat 
de la sediul organizatorului, înce-
pând cu data de 20.12.2016. Pentru 

participarea la licitaţie, solicitantul 
trebuie să depună, până la data de 
30.12.2016, ora 15:00, o cerere de 
înscriere la licitaţie, la care trebuie 
să anexeze documentele prevăzute 
la art. 54, alin. 3 din HG 924/2015. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizato-
rului licitaţiei: Comuna Remetea, 
tel. 0266-352.101.

PIERDERI  
l Declar pierdută legitimaţia de 
mediator nr.2737, emisă în baza 
autorizaţiei seria C nr.0318.

l PFA Ogoreanu Viorel Valentin, 
nr. de ordine în Registrul Comer-
ţului F52/82/2005, cod unic de 
înregistrare 19819384, pierdut 
certificat constatator de autorizare. 
Declar nul.

l Pierdut  contract de construire 
nr.8767 din 03.08.1970 , pe numele 
Ivan Haralambie si Ivan Alexan-
drina, se declara nul.

l Pierdut certificatul de înregis-
trare şi certificatul constatator 
pentru sediul social al firmei SC 
Organic  Food  Prod  SRL, 
J40/1657/2016, CUI 35603519, cu 
sediul în Bucureşti, sector 3, Str.
Drumul Balta Arin, nr. 6-24, 
clădirea 2C, Biroul 46. Le declar 
nule.

l Societatea ATA Travel Agency 
SRL, inmatriculata sub nr.
J23/1449/2010, avand CIF- 
26929479, anunt pierderea Certifi-
c a t u l u i  c o n s t a t a t o r 
nr.27816/13.05.2010 pentru sediul 
social din Sat Tancabesti, Comuna 
Snagov, Sos.Bucuresti-Ploiesti, 
nr.543, judetul Ilfov si Certificatul 
Constatator emis in temeiul 
art.17(1) lit.B din Legea 359/2004 
nr.48574/27.09.2011, pentru 
punctul de lucru din mun. Bucu-
resti, str.Somesul Rece nr.1-9, bl.2, 
sc.1, et.P, ap.1, sector.1. Se declara 
nule. 

l Furat portofel ce contine: carte 
de identitate, permis de conducere, 
card de sanatate, carnet de 
student, legitimatie de student pe 
numele Jinga Mihaela-Laura. 
Declar nule. 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. 76/Lungulețu. Nr. 37327/12.12.2016. Anunțul privind vânza-
rea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna 
ianuarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ton Cereals Silos SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Lungulețu, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 21509245: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă  
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei); Autoturism M1 
marca Skoda Octavia, nr. înmatriculare DB-87-ANT, nr. identificare TMBDX41U888831930, nr. 
omologare AASK131411W667E4, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1595 cmc, culoare negru,  
10.070 lei; Autoturism marca Super Nova, nr. omologare ABDA1U1111T099X5, nr. identificare 
UU1R5231533319586, an fabricație 2002, culoare albastru catife, nr. înmatriculare DB-08-EJD, 
capacitate cilindrică 1390 cmc, 1.016 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în  
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea  
nr. 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 numărul de telefon 0245.651.112. 
Data afișării: 19.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 09, 
luna 01, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ionda SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Giurgiu, str. Vlad Țepeș, bl. Muv 6, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Giurgiu, cod de identificare 
fiscală 4070343. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Combină frigorifică Zanussi ZRB 
29, 1 buc., 350 lei, 19%; Vitrină verticală, 1 buc., 3100 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferta de cumpărare în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216705, tasta 
2, 1, cu doamna Stoica Valeria.


