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OFERTE SERVICIU
l Ospătari şi picoli pentru restau-
rant în Centrul Vechi. 0724159111.

l Hostess pentru Pub Centrul 
Ve c h i .  S a l a r i u  a t r a c t i v 
0724159111.

l Personal angajare urgent, cu 
experienţă în pregătirea şi proce-
sarea clătitelor, 4 posturi. Punct de 
lucru în incinta Gării de Nord 
Bucureşti. 0724925883.

l Societate comercială angajează 
familie pentru muncă în fermă 
pomicolă. Rog seriozitate. Telefon: 
0744.383.529.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti cu sediul în b-dul Liber-
tăţii nr.18, bl.104, sector 5, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual de execuție 
vacant de referent IA, în data de 
18.09.2017 ora 10.00- proba scrisă 
şi proba interviu în data de 
21.09.2017. Condiţiile de desfăşu-
rare şi participare la concurs, 
condiţiile specifice ocupării 
postului contractual de execuție 
vacant şi bibliografia se vor afişa la 
sediul Direcției Generale de Poliție 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti, pe site-ul instituției 
(www.plmb.ro) şi pe portalul 
posturi.gov.ro, respectiv studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat şi vechime în speci-
alitatea studiilor de minim 9 ani. 
Dosarele de înscriere se depun la 
Serviciul Resurse Umane, Securi-
tate şi Sănătate în Muncă din 
cadrul Direcţiei Generale de 
Poliţie Locală şi Control a Munici-
piului Bucureşti cu sediul în b-dul 
Libertăţii nr. 18, bl. 104, sector 5, în 
termen de 10 de zile lucrătoare de 
la data afişării anunțului. Relaţii 
suplimentare la Serviciul Resurse 
Umane, Securitate şi Sănătate în 
Muncă, telefon 021/539.14.25.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare- Dezvoltare pentru Optoelec-
tronică INOE 2000, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
de director. Domeniul de activi-
tate: în conformitate cu H.G. 
nr.987 din 25 august 2005 pentru 
aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Institu-
tului Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000, publicată în Moni-
torul Oficial nr.802 din 5 septem-
brie 2005, Partea I. Data şi locul 
desfăşurării concursului:  în peri-
oada 02.10.2017- 06.10.2017, la 
sediul INOE 2000, str. Atomiştilor, 
nr.409, oraş Măgurele, jud. Ilfov. 
Condiţii de participare la concurs: 

Conf. art.123 din Regulamentul 
pentru Ocuparea Posturilor 
Vacante (ROPOVA) Revizia 
4/2014, candidaţii care participă la 
concurs trebuie să îndeplinească 
cumulativ condiţiile prevăzute în 
Anexa 11. Dosarul de concurs 
trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele documente: a) cerere 
de înscriere (Anexa 1) ROPOVA 
Revizia 4/2014; b) copia actului de 
identitate; c) copia legalizată a 
diplomei de licenţă sau echiva-
lentă; d) copie legalizată după 
diploma de doctor; e) copia legali-
zată de absolvire a unui curs în 
domeniul managementului; f) 
curriculum vitae; g) copia legali-
zată a cărţii de muncă şi copie- 
extras de pe Registrul general de 
evidenţă a salariaţilor, pentru a 
dovedi vechimea; h) minimum 3 
recomandări/ referinţe profesio-
nale; i) adeverinţe din care să 
rezulte că este apt medical, fizic şi 
neuropsihic; j) certificat de cazier 
judiciar; k) certificat de cazier 
fiscal; l) copie certificată/ legalizată 
a actelor (certificat de căsătorie 
etc.) prin care şi-a schimbat 
numele, după caz; m) declaraţia 
pe propria răspundere că nu deţin 
părţi sociale sau acţiuni, atât 
persoana respectivă, cât şi rudele, 
soţia şi afinii acesteia până la 
gradul al doilea inclusiv, la o socie-
tate comercială cu care filiala este 
în legături comerciale directe; n) 
oferta managerială, depusă în plic 
sigilat; o) alte documente, conform 
condiţiilor specifice publicate în 
anunţul  privind concursul pentru 
ocuparea postului de director; p) 
opisul dosarului, în două exem-
plare, un exemplar se restituie, sub 
semnătură, persoanei care a depus 
dosarul. Fiecare filă din dosar se 
numerotează, iar numărul total de 
file se consemnează în opis. 
Condiţii de participare conform:  
1. Legea 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare- dezvol-
tare; 2. Legea 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările şi completările 

ulterioare; 3. Legea 53/2003 Codul 
muncii, cu modificările şi comple-
tările şi completările ulterioare;  4. 
Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, cu modi-
ficările ulterioare; 5. Legea 
nr.182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate şi legis-
laţia secundară, cu modificările şi 
completările ulterioare; 6. Hotă-
rârea Guvernului nr.585/2002 
pentru aprobarea Standardelor 
naţionale de protecţie a informaţi-
ilor clasificate din România, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; 7. Legislaţia specifică fondu-
r i l o r  s t r u c t u r a l e  ( w w w.
fonduri-structurale.ro). Data 
limită pentru depunerea dosarului 
de concurs: 29.09.2017. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000 din str. Atomiştilor, 
nr.409, oraşul Măgurele, jud. Ilfov. 
Relaţii la telefon: -021.457.45.22, 
031.40.56.397.

l Centrul de sănătate multifunc-
țional ,,Sf. Nectarie” cu sediul în 
bulevardul Uverturii nr. 81 sector 
6, organizează concurs pentru 
ocuparea a 37 posturi contractuale 
de execuție vacante, perioadă 
nedeterminată,  în data de 
19.09.2017 ora 10.00 proba scrisă/ 
practică şi interviul pe 25.09.2017 
programare începând cu ora 
10.00. Posturi şi cerinţe de partici-
pare la concurs: Compartimentul 
Medical •11 posturi medic în 
specialitatea Chirurgie Generală, 
Ginecologie, Gastroenterologie, 
Boli Interne, ORL, Psihiatrie, 2 
Stomatologie, Medicina Muncii, 
Psihologie, Psihologie Clinică: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
medicină; -certificat de medic 
specialist eliberat de Ministerul 
Sănătăţii; -certificat membru Cole-
giul Medicilor din România; 
-poliţă de asigurare pentru 
răspundere civilă profesională. 
•11 posturi asistent medical: 
-studii postliceale cu diplomă de 

absolvire în specialitatea asistent 
medical; -certificat membru 
O.A.M.G.M.A.M.R.; -aviz anual 
pentru autorizarea exercitării 
profesiei; -poliţă de asigurare 
pentru răspundere civilă profesio-
nală. •2 posturi registrator 
medical: -studii medii; -experienţă 
în comunicarea şi relaţionarea cu 
pacienţii asistaţi; -experienţă la 
înregistrarea programărilor şi 
eliberarea rapoartelor medicale 
redactate în cabinetele centrului. 
•4 posturi kinetoterapeut: -studii 
superioare absolvite cu licenţă în 
kinetoterapie, cu specializarea 
kinetoterapie şi motricitate speci-
fică. Serviciul Administrativ: •1 
post inspector specialitate: -studii 
superioare de licență  absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -vechimea– minim de 2 ani 
în specialitate. Birou Asistență 
Socială: •4 posturi de  asistent 
social: -studii superioare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul asistenței 
sociale; -aviz exercitare a profese-
siei de asistent social. Birou 
Juridic- Resurse Umane: •1 post 
de consilier juridic: -studii superi-
oare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
juridic; -vechimea– 2 ani. Serviciul 
Financiar, Buget, Achiziţii: •2 
posturi de  inspector specialitate 
(economist): -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiințelor economice; 
-vechime in specialitatea studiilor– 
minim 5 ani. •1 post de referent: 
-studii liceale cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în specialitatea 
studiilor– minim 5 ani. Dosarul de 

înscriere la concurs se depune în 
perioada 28.08.2017- 08.09.2017 
între orele 8.30– 15.00 la sediul din 
bd. Uverturii nr. 81- sector 6, 
Bucureşti şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documente prevă-
zute la art. 6, sect. 2, conform H.G. 
nr. 286/2011 *actualizată. Condi-
ţiile de desfăşurare a concursului: 
-concursul se va desfăşura astfel: 
•proba scrisă/ practică/ interviul se 
va desfăşura în bd. Uverturii nr. 
81, sector 6, Bucureşti. Condiţiile 
de desfăşurare a concursului sunt 
afişate la sediul din strada Bd. 
Uverturii nr. 81, sector 6, Bucu-
reşti.

l Compania Walter Tosto WTB 
din Bucuresti angajeaza 35 de 
sudori, 8 lacatusi mecanici si 8 
strungari universali, absolventi ai 
scolilor profesionale care au 
diplome de calificare pentru mese-
r i i le  de "Sudor" ,  "Lacatus 
mecanic", respectiv "Strungar 
universal", cunoscatori ai limbii 
romane si ai limbii ruse, la un nivel 
mediu, in scopul integrarii profesi-
onale in companie si a desfasurarii 
activitatii in cadrul proiectelor 
speciale pentru clientii internatio-
nali. CV-urile se trimit prin fax la: 
021.232.11.53 sau e-mail la: job@
wtb.ro pana pe data de 29 august 
2017, interviurile urmand sa aiba 
loc pe 30 august 2017

l Direcţia de Asistenţă Socială 
Sighetu Marmaţiei, judeţul Mara-
mureş, organizează concurs, 
conform HG286/2011, cu modifi-
cările şi actualizările ulterioare, 
pentru ocuparea a patru posturi 
contractuale vacante de execuție 
la: Creşele „Piticot” şi „Sf. Elena”: 
-Infirmieră -2 posturi; -Îngrijitoare 
-2 posturi. Concursul se va desfă-
şura astfel: -selecţia dosarelor în 
data de 12.09.2017; -proba scrisă 
în data de 18.09.2017, ora 10.00; 
-interviul în data de 20.09.2017, 
ora 10.00. Cerinţe specifice privind 

ocuparea posturilor de infirmieră 
şi îngrijitoare: -studii generale; 
-pentru infirmieră, certificat de 
absolvire curs de infirmieră; 
-vechime -nu este necesară. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
07.09.2017, ora 12.00, la sediul 
D.A.S.Sighetu Marmaţiei. Relaţii 
suplimentare la sediul D.A.S.Si-
ghetu Marmaţiei, str.Dragoş Vodă, 
nr.35 -Compartimentul resurse 
umane sau telefon: 0262/314.579. 

l În temeiul prevederilor Hotă-
rârii nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, Primăria Oraşului Horezu, 
cu sediul în oraşul Horezu, str.1 
Decembrie, nr.7, organizează 
concursul pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei 
funcţii publice de execuție vacante 
din cadrul Aparatului de Speciali-
tate al Primarului oraşului Horezu 
respectiv consilier, clasa I, gradul 
profesional superior la Comparti-
mentul Evidența populației. Data 
desfăşurării concursului: -selecția 
dosarelor: 15.09.2017; -proba 
scrisă în data de 25.09.2017, ora 
12.00. Dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul instituţiei, 
compartimentul resurse umane, 
juridic în termen de 20 de zile de la 
apariția în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a. Condiţii de partici-
pare la concurs. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevă-
zute  de  ar t .54  d in  Legea 
nr.188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Compartiment Evidența 
populației: Consilier, Clasa I, grad 
profesional superior: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor juridice sau 
administrative;-vechimea în speci-
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alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice – minim 9 ani 
în specialitate. *Bibliografia de 
concurs și actele necesare înscrierii 
la concurs se afișează la sediul 
instituției. Relații suplimentare la 
sediul instituției sau la telefon: 
0250.860.190, int.112, Birou 
resurse umane, juridic, doamna 
Boaghe Monica.

l Spitalul Clinic “Sfânta Maria” 
cu sediul în București, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: -1 (un) post referent 
grad I, serviciul aprovizionare/ 
achizitii -nivel studii superioare 
-perioada nedeterminată, vechime 
în specialitate 6 ani 6 luni; -1 (un) 
post referent grad II, serviciul 
administrativ -nivel studii superi-
oare -perioada nedeterminată, 
vechime în specialitate 3 ani 6 
luni. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului 
de identitate; -copia certificatului 
de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă 
și după caz în specialitate; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum 
vitae. Conditii de participare la 
concurs: -are cetătenie română, 
cetătenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului European și 
domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are 
vârsta limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exercitiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de 
unităti sanitare abilitate; -îndepli-
nește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau de condiții 
specific potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
sirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 

execepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Conditii pentru 
ocuparea posturilor vacante și 
temporar vacante, conform Ordi-
nului M.S. nr.1470/2011;  -diplomă 
de licență; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se 
va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: 
-15 septembrie 2017, ora 11.00 
-proba scrisă; -19 septembrie 2017, 
ora 11.00 –interviu. Data limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs -06 septembrie 2017, ora 
15.00. Relaţii suplimentare: 
C o m p a r t i m e n t  R U N O S , 
tel.021.222.35.59.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii București (U.T.C.B.) 
cu sediul în București, Bd.Lacul 
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, organi-
zează concurs, conf. HG nr. 
286/2011,  pentru ocuparea 
postului contractual, temporar 
vacant de subinginer (SSD) la 
Departamentul Construcţii Civi-
le,Inginerie Urbană și Tehnologică  
d i n  c a d r u l  F a c u l t ă ţ i i  d e 
Construcţii Civile, Industriale și 
Agricole. Condiţii specifice: studii 
superioare de scurtă durată, 
vechime în muncă  de minimum 
15 ani, cunoștinţe de bază privind 
utilizarea aparaturii necesare 
lucrărilor didactice cu caracter 
practic: osciloscop, frecventmetru, 
multimetru tip TESTO, generator 
de joasă frecvenţă, termoviziune, 
termometru electronic, termohi-
grometru, sonometru, scule și 
dispozitive, cunoștinţe operare 
PC, nivel mediu. Data limită până 
la care se pot depune actele pentru 
dosarul  de  concurs  este  : 
31.08.2017, la sediul U.T.C.B., 
Blocul Administrativ, camera nr. 
33, în intervalul orar: 08:00 – 
15:30.  Proba scrisă va avea loc în 
data 08.09.2017 ora 10:00  la 
sediul U.T.C.B, Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Blocul Administrativ, 
camera nr. 104, et.3. Data inter-
viului va fi anunţată după proba 
scrisă.  Relaţii suplimentare la 
sediul U.T.C.B., pe www.utcb.ro 
sau la telefon: 0212421208, 
persoană de contact: Dragomir 
Margareta.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, anunţă organizarea 
unui concurs de recrutare pentru  
o funcție publică de conducere în 
data de 25.09.2017. 1. Şef Serviciu 
– Serviciul Strategii, Programe și 

Proiecte. a) Pregătire de speciali-
tate: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul Asis-
tenței Sociale; b) Studii de 
masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administra-
ţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, în 
condiţiile legii; c) Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 
minimum 2 ani. Condiţiile gene-
rale prevăzute de lege pentru 
angajarea pe o funcție publică de 
conducere, conform art. 54 din 
Legea nr.188/1999 (r2), privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulteri-
oare sunt: a) are cetăţenia română 
și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta de minimum 
18 ani împliniţi; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare 
de sănătate corespunzătoare func-
ţiei publice pentru care candi-
dează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; f) îndepli-
nește condiţiile de studii prevăzute 
de lege pentru funcţia publică;  g) 
îndeplinește condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice; 
h) nu a fost condamnată pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contr a 
umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie și de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice; i) nu a 
fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j) nu a desfășurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Condi-
ţiile de desfășurare ale concur-
sului: perioada de înscriere –   
24.08.2017 – 12.09.2017 – 20 zile 
de la data publicării; - instituţia 
publică la care se depun dosarele 
de înscriere – D.G.A.S.P.C Sector 
3, Str. Parfumului, nr. 2 – 4, Sector 
3; tel: 0730.013.862; data organi-
zării concursului de recrutare – 
25.09.2017 – proba scrisă; - până 
în data de 29.09.2017 – interviul 
(nu mai târziu de 5 zile lucrătoare 
de la susţinerea probei scrise.

CITAȚII  
l Se citează parata Anghel Arion 
Elena la Judecătoria Moinești, 
dosar 228/260/2017, termen 
27.09.2017, obiect divorţ, recla-
mant Anghel Arion Neculai.   

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Pitești, str. Alexandru Odobescu 
nr. 7, judeţul Argeș este citată în 
data de 14.09.2017, ora 10:00 la 
Judecătoria Pitești, complet C4-3, 
Camera 2, din Pitești, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în calitate 
de  pârâ tă  în  dosaru l  nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena și Stoica Emil 
Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Pitești, str. 
Trivale, nr. 49, judeţul Argeș este 
citată în data de 14.09.2017, ora 
10,00 la Judecătoria Pitești, 
completul C4-3, camera 2, din 

Pitești, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeș, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena și 
Stoica Emil Sorin.

l Numitul Tatu Stanica, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Tătaru, comuna Maicănești, 
judeţul Vrancea, este citat la Jude-
cătoria Focșani, strada Republicii, 
nr. 96, completul C9Com5civil, 
pentru data de 14 septembrie 
2017, ora 9,00, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 3891/231/2017, 
având ca obiect obligaţia de a face, 
reclamant SC Gutenberg SRL 
Arad. 

l Se citează Mincă Nicolae, cu 
domiciliu cunoscut în București, 
Sector 5, str. Consecvenţei, nr. 35, 
pentru data de 12 sept. 2017, ora 
8.30, la Judecătoria Arad, dosar 
nr. 6763/55/2017 pentru divorţ.

l Admite acţiunea civilă formu-
lată de reclamanta Casa de Asigu-
rări de Sănătate Vaslui, cu sediul 
în Vaslui, str. Ştefan Cel Mare, nr. 
131, jud.Vaslui în contradictoriu 
c u  p â r â t a  B a b a  M a r i a , 
CNP-2321220372234, domiciliată 
în Huși, str. 1 Decembrie, bl. D1, 
ap.2, jud. Vaslui. Obligă pârâta să 
restituie reclamantei suma de 
215,57 Lei reprezentând contrava-
loarea medicamentelor decontate 
de reclamantă, actualizată cu rata 
inflaţiei la data plăţii efective. Cu 
drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Apelul și 
motivele de apel se depun la Jude-
cătoria Huși. Pronunţată în 
ședinţa publică, azi, 05.04.2017.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa 
Manuela Simona, Prisecaru 
Mariana Dorina, Plugaru Paul, 
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în 
dosar 10889/193/2008* al Judecăto-
riei Botoșani, la 11 Septembrie 2017.

l Se citează Marcu Rodica și 
Ghenciu Neculai  în dosar 
15815/193/10 la Judecătoria Boto-
șani, pe 22 Septembrie 2017.

DIVERSE  
l Municipiul Arad – Serviciul 
Dezvoltare Urbana si Protejare 
Monumente, titular al planului 
“PUZ si RLU Dezvoltare Ştrand 
Neptun”, amplasat in Arad, Zona 
Ştrand Neptun, jud. Arad, aduce 
la cunoștinţa publicului ca decizia 
etapei de încadrare conform H.G. 
nr. 1076/2004, este aceea de adop-
tare a planului fara aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei, se vor transmite in scris, 
in termen de 10 zile calendaristice 
de la  publicarea anunţului, la 
sediul APM Arad, din Arad, str. 
Splaiul Mures, FN, jud. Arad.

l Comuna Cosoba, titulară a 
proiectului "Înfiinţare reţea de 
alimentare cu apă și reţea de cana-
lizare cu staţie de epurare în com.
Cosoba, judeţul Giurgiu" anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către APM Giurgiu, de a nu se 
solicita evaluarea impactului 
asupra mediului și nici evaluarea 
adecvată pentru proiectul "Înfiin-
ţare reţea de alimentare cu apă și 
reţea de canalizare cu staţie de 
epurare în com.Cosoba, judeţul 
Giurgiu" propus a fi amplasat în 
com.Cosoba sat Cosoba, CF 
31235, 31237, 31234, 31236, jud.
Giurgiu. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul APM Giurgiu, în zilele de 
luni-joi între orele 09.00-14.00 și 
vineri între orele 09.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: www.apmgr.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

LICITAȚII  
l Publicație vânzare: Lichidări 
Info Consult SPRL, lichidator al 
SC Escape B25 Impex SRL Bucu-
rești ,  CUI 9817475, Dosar 
1041/1259/2011 Tribunalul Specia-
lizat Argeș, organizează în data de 

31.08.2017, în data de 07.09.2017 
și în data de 14.09.2017, ora 12,00, 
la sediul lichidatorului din 
Câmpulung, str. Republicii, nr.35, 
et.2, jud. Argeș, licitaţie publică 
pentru vânzarea următoarelor 
bunuri: 1. Teren intravilan în 
suprafață de 560,17 mp. (cota 
indiviză de 13/16 din suprafața de 
689,44 mp.) situat în București, str. 
Moruzeștilor, nr.27, sect.5, la prețul 
de 43.024 euro fără TVA. 2.Teren 
intravilan drum acces în suprafaţă 
de 987,35 mp + Castel de apă 
situat în localitatea Voluntari, 
șoseaua de centură, nr.2-4, jud. 
Ilfov la preţul de 11.078 euro fără 
TVA. Ofertanţii trebuie să depună 
până la începerea licitației o 
garanție de 10% din valoarea 
b u n u r i l o r  î n  c o n t u l 
RO81PIRB0303737768002000 
deschis la Piraeus Bank Pitești. 
Relaţii la telefon  0744/780648.

l S.C. Flasim Com S.R.L, prin 
lichidator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin 
licitatie publica cu strigare teren 
intravilan arabil situat in Boldesti 
- Scaeni, jud. Prahova in suprafata 
de 2.235 m.p. tarlaua 50, parcela 
A 2572/62 la pretul de 112.800 lei 
la care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. 
Licitatia pentru bunul imobil se va 
tine la sediul lichidatorului in data 
de 07.09.2017 ora 15.00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi adju-
decat de la prima licitatie, aceasta 
va fi  reprogramata pentru 
14.09.2017, 21.09.2017, 28.09.2017, 
05.10.2017, 12.10.2017, 19.10.2017, 
26.10.2017, 02.11.2017, 09.11.2017 
aceeasi ora si aceeasi locatie. 
Inscrierea se va efectua cu 48 de 
ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului si la numerele de 

ANUNȚURI

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant din 
cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, respectiv: inspector de 
specialitate, gradul II - Piaţa agroalimentară centrală.

Condiţii specifice de participare la concurs: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice; vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale 
de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor:
- 6 septembrie 2017, ora 14:00 - termenul limită pentru 

depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului 
Suceava;

- 18 septembrie 2017, ora 10:00 - proba scrisă ce se va 
desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.

Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 
sau 252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 GALIVAL TRANS SRL - Pitești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Semiremorcă Berger, nr. 

idenfif. VA9USLAKT4FZT0097, an fab. 2004, km. >100000, AG-

89-SWA, 28.800 lei; Autoutilitară Ford Transit, nr. identif. 

WFOFXXTTFF8B88823, an fab. 2008, km. 71434, AG-30-SWA, 

28.650 lei; Autoutilitară Renault Premium 450DXI, nr. identificare 

VF624GPA000012402, an fab. 2007, km 395855, MS-68-AMA, 

109.400 lei; Autoutilitară Scania R480, nr. identif. XLER4X200517 

5834, an fab. 2007, km 1104892, AG-18-SWA, 115.100 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor depune, 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. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP 

Argeș, cod de identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria 

Pitești; c) ... g) acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 

din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; h) 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea 

loc în data de 06.09.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, 

mezanin 2, cam. 5. 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 sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 0248.211511 - 

3410.
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t e l e f o n :  0 7 2 2 2 6 7 4 3 3 , 
0733723417,  avciprianrusu@
gmail.com.

l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichi-
dator judiciar C.I.I Rusu Ciprian 
Marian, cu sediul in Ploiesti, str. 
Valeni, nr. 65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare: spatiu comer-
cial S+P+M, situat in Azuga, str. 
Independentei, nr. 53, construit pe 
un teren in suprafata de 60 mp, 
anul punerii in functiune 2007 la 
pretul de 156.310,74 lei. Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului in 
data de 05.09.2017 ora 15.00, iar in 
cazul in care bunul nu va fi adju-
decat de la prima licitatie, aceasta 
va fi  reprogramata pentru 
12.09.2017, 19.09.2017, 26.09.2017, 
03.10.2017, 10.10.2017, 17.10.2017, 
24.10.2017, 31.10.2017, 07.11.2017, 
aceeasi ora si aceeasi locatie. 
Inscrierea se va efectua cu 48 de 
ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului si la numerele de 
t e l e f o n :  0 7 2 2 2 6 7 4 3 3 , 
0733723417,  avciprianrusu@
gmail.com.

l Debitorul SC Kaproni SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Imobil “teren  intravilan”, în 
suprafață de 3.189mp situat în 
Com. Valea Călugărească, Sat 
Valea Popi, T8-A270, Județ 
Prahova, preț pornire licitație 
- 2 3 . 9 1 7 , 5 0 E u r o .  2 . I m o b i l 
“teren intravilan”, în suprafață de 
668mp situat în Com. Valea Călu-
gărească,  Sat  Valea Popi , 
T20-A714, Județ Prahova, preț 
pornire licitație -5.010,00Euro. 3.
Utilaje confecționat cuie și plasă 
în valoare de -44.715,25Lei 
exclusiv TVA. 4. Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparținând SC 
Kaproni SRL în valoare de 
86.254,80Lei exclusiv TVA. Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
bunurile af late în patrimoniul 
debitoarei SC Kaproni SRL este 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
imobile “terenuri” aflate în patri-
moniul SC Kaproni SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață 

exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare teren în 
parte; Prețul de pornire al licita-
ților pentru utilaje confecționat 
cuie și plasă aflate în patrimoniul 
SC Kaproni SRL reprezintă 25% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte; Prețul de pornire al licita-
ților  pentru mijloacele fixe și 
obiecte de inventar aparținând SC 
Kaproni SRL reprezintă 40% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte; Listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  î n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO23BITRPH1RON031539CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA 
Italia Montebelluna Suc. Bucu-
rești, Ag. Ploiești până la orele 
14.00 am din preziua stabilită lici-
taţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
terenuri, utileje, mijloace fixe și 
obiecte de inventar, prima ședință 
de licitație a fost fixată în data de 
01.09.2017, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 15.09.2017, 
29.09.2017, 13.10.2017, 27.10.2017 
ora 10.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, 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 și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul societatii debitoare, respectiv: 
excavator Volvo 390 + accesorii an 

de fabricatie 1999 la pretul de 
137.473 lei (fara TVA) si Dumper 
Moxi an de fabricatie 1999 la 
pretul de 55.879 lei (fara TVA). 
Aceste bunuri mobile sunt identifi-
cate in Raportul de evaluare 
intocmit de evaluator Ciocoiu 
Petre si incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 30.08.2016. 
Vanzarea la licitatie publica se 
efectueaza conform hotararii 
Adunarii Creditorilor din data de 
16.02.2017. Pretul de pornire al 
licitatiei pentru fiecare bun mobil 
este cel stabilit in raportul de 
evaluare, pretul vanzarii este 
purtator de TVA. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 
05.09.2017, 12.09.2017, 19.09.2017 
si 26.09.2017, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.
 
l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii debitoare, 
r e spec t iv :  Auto incarcator 
Ahlmann la pretul de 22.666 lei 
(fara TVA), Eurocompactor 
Walzenzung la pretul de 54.400 lei 
(fara TVA); Autosasiu Basculanta 
DAC la pretul de 9.067 lei (fara 
TVA); Rezervor cisterna la pretul 
de 2.000 lei (fara TVA), Dumper 
Terex la pretul de 54.400 lei (fara 
TVA). Aceste bunuri mobile sunt 
identificate in Raportul de 
evaluare intocmit de evaluator 
Ciocoiu Petre si incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 
26.06.2017. Vanzarea la licitatie 
publica se efectueaza conform 
hotararii Adunarii Creditorilor 
din data de 16.02.2017. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru fiecare 
bun mobil este cel stabilit in 
raportul de evaluare, pretul 
vanzarii este purtator de TVA. 
Licitatiile publice vor avea loc pe 
data de: 05.09.2017, 12.09.2017, 
19.09.2017 si 26.09.2017, orele 
12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Consiliul Local -U.A.T.Comuna 
Bucov anunță licitație publică 
deschisă cu strigare privind închi-
rierea prin licitație publică cu stri-
gare a imobilului -teren intravilan 
în suprafață de 4.252mp, cu 
număr cadastral 24684, situat în 
Tarlaua 99, parcelele Cc 4118, Ps 
4121, aflat în domeniul privat al 
comunei Bucov, județul Prahova. 
Licitația publică deschisă cu stri-
gare va avea loc în data de 
05.09.2017, ora 10:30, la sediul 
Primăriei Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, Nr.1, jud.
Prahova. Termenul limită de 
depunere a ofertei este la data de 
05.09.2017, ora 10:00. Documen-
taţia de atribuire, se poate procura 
de la sediul Primăriei comunei 
Bucov, jud.Prahova -Birou Regis-
tratură. Prețul de pornire este de 1 
Euro/ mp/an, pasul minim de 
pornire 0,10Euro/ mp/an. Data 
limită pentru solicitare clarificări 
este la data de 29.08.2017, ora 
16:00. Contravaloarea documenta-
ţiei de atribuire este de 10Lei, iar 
taxa de participare 100Lei. Oferta 
va conține 1 (unu) plic sigilat ce 
conține documentele solicitate în 
caietul de sarcini, și  se va depune 
într-un singur exemplar original. 
Garanţia de participare la licitaţie 
este în valoare de 1.950,00 lei și va 
fi plătită în contul Unităţii Admi-
nistrativ Teritoriale Primăria 
B u c o v ,  n r . 
RO62TREZ5395006XXX000056, 
deschis la Trezoreria Boldești 
Scăieni, cod fiscal: 2843531. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei comunei Bucov, 
tel.0244.275.046 /int.21. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
n e l e  p e n t r u  s e s i z a r e a 
instanţei: Tribunalul Prahova,  Str.
Văleni, nr.44, cod poștal: 100125, 
t e l  0 2 4 4 . 5 4 4 . 2 3 0 , 
fax: 0244.541.272. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.08.2017.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Consiliul Local al Muni-
cipiului Giurgiu, șos.București, 
nr.49-51, tel.0246.213.588 / 
213.747, fax.0246.215.405, email: 
primarie@primariagiurgiu.ro, 
cod fiscal: 4852455, cont IBAN: 
RO04TREZ32121300205 
XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Obiectul concesiunii îl constituie 
suprafeţele de teren, denumite în 
continuare "locații”, cumulând o 
suprafaţă totală de 802 mp și 411 
panouri, ce se pot identifica în 
caietul de sarcini, aparţinând 
domeniului public al Munici-
piului Giurgiu, unde urmează să 
se desfășoare activitatea de publi-
citate stradală (outdoor). 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire:   În conformitate cu 
HCLM nr.452 /18 .12 .2014 . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire: Documentaţia de atribuire 
se va obţine de orice persoană 
juridică de drept privat român 

interesată, pe suport de hârtie de 
la sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, șos.București, nr.49-51 
în baza unei solicitări depuse la 
Registratură. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Direcţia Patrimoniu 
-Compart iment  Urmărire , 
Executare Contracte, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucu-
rești, nr.49-51. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006: Valoarea documenta-
ţiei este de 100Lei la care se 
adaugă TVA. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarifică-
rilor: 13.09.2017, ora 10.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele se depun în limba română. 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 15.09.2017, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, Şos. București, nr. 49-51, 
Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în două 
exemplare (original și copie). 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 15.09.2017, ora 
13:00, Primăria Municipiului 
Giurgiu, Şos.București, nr.49-51, 
sala Parter. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei:   Tribunalul 
Giurgiu- secţia Contencios Admi-
nistrativ Fiscal, str. Episcopiei, nr. 
13 ,  t e l .0246 /212 .725 ,  fax : 
0337/819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 23/06/2017.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde 
imobil situat in Campina, Str. 
Eruptiei, nr. 5, bl. E4, sc. B, et. 4, 
apartament nr. 14, compus din 3 
camere in suprafata de 72,37 mp, 
precum si partile de uz comun: 
instalatii, apa, gaze, canalizare, 
energie electrica, termica, usca-
torie, casa scarii, subsol. Anul 
constructiei este 1996. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 40.000 
euro. Licitatiile se vor organiza la 
sediul administratorului judiciar 
in data de 06.09.2017 ora 09:00, iar 
in cazul in care bunul nu va fi 
valorificat, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 08.09.2017, 
13.09.2017, 15.09.2017, 20.09.2017, 
22.09.2017, 27.09.2017, 29.09.2017, 
04.10.2017, 06.10.2017, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizi-
tionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la admi-
nistratorului judiciar, la adresa 
mai sus mentionata, la numerele 
d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI  
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Casa Nova TLC 
SRL  cu sediul in Municipiul 
Slatina, Str. Tipografului Bl. FA26, 
Sc .A,  Ap.10,  Judetul  Olt , 
J28/782/2006, CUI 19158401, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Impex Legumicola 
SRL  cu sediul in Com. Valea 
Mare, Sat Turia, Judetul Olt, 
J28/261/2009, CUI 25399668, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Ivan Pui Construct 
SRL  cu sediul in Com. Valea 
Mare, Sat Turia, Judetul Olt, 
J28/273/2009, CUI 25427121, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.
 
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei  SC Corexim Plast 
SRL cu sediul in Com. Izvoarele, 
Sat Izvoarele, Judetul Olt, 
J28/849/2007, CUI 22603207, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l Declar pierdute acte casa de 
marcat ale firmei Ultragaz SRL: 
carte de interventie, registru 
special aferent casei de marcat 
DATECS MP-55B,  SERIA 
15093424 

l Pierdut declaratie de instalare a 
casei de marcat DATECS MP 500 
TR cu seria numerica 11012787 si 
seria fiscala MB 0003, nr. de ordine 
de la ANF 026306 apartinand SC 
Farmacia Endocenter Srl avand 
cod  f i s ca l  RO 14547319 , 
J40/2504/2002. Declar nul. 

l SC Dacoteh SRL, cu sediul în 
Olteniţa, Bld.1 Decembrie, nr. 69, 
bl.B4, ap. 4, jud. Călărași, având 
CUI: 5005211, declară pierdut 
certificat de înmatriculare autotu-
rism cu numărul CL 02 ZNC. Le 
declarăm nule.

l Pierdere casa de marcat marca 
ACTIVA seria AC00023110 seria 
fiscală MM0219018865 I.I. Grama 
Terezia Ildiko.

l Declar pierdut și proces verbal 
predare-primire-recepţie din 
02/11/72, între OCLPP, Vaidesegan 
Emil-Simion și Vaidesegan Floria-
na-Venera. Îl declar nul.

l Declar pierdut certificat de 
înregistrare seria B nr. 2966493 
eliberat de O.N.R.C. București la 
data 16.09.2014, firma Top 
Laminat S.R.L., C.U.I. 33579155, 
Calea 13 Septembrie nr. 205, 
sector 5, București.

l Declar nul carnet student pe 
numele Stoica Corina Maria, 
eliberat de Universitatea Creștină 
„Dimitrie Cantemir” București.

l Pierdut atestat taxi eliberat de 
ARR Dolj pe numele Ghimiși 
Alexandru. Îl declar nul.

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. 25902513/2016. Nr. din 08.08.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 08. 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 07, luna septembrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării,nr. 79, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Parafoc Prod SRL,          

cu sediul în București, str. Lt. Av. Fuica Vasile, nr. 64, et. 1, ap. 5, sector 1, prima licitație: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 

cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA * (19%); Linie de 

fabricat mortar ignifug, cu următoarele componente: - linie de producție; - bandă transportor vată; - 

compresor; - rezervor aer; - rezervor ulei; - panouri electrice; - platformă electrică (cântar); - conver-

tizor curent, -,392740 lei, 74621 lei. * 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 al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl 

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

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de 

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

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

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

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

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

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

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

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

numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 24.08.2017.


