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OFERTE SERVICIU
l Firmă angajăm personal cură-
ţ e n i e  s c ă r i  d e  b l o c .  Te l . 
0734.385.374.

l  Elvila angajează pentru maga-
zinul de mobilă din Bucureşti 
(Cartier Aviaţiei) casier (ă) factu-
rare, consilieri de vânzare şi mani-
pulanţi. Oferim salariu şi bonusuri 
atractive. Tel.0372.131.899. Trimite 
CV la: magazin.baneasa@elvila.ro. 

l Firma SC Extra Royal Pan SRL, 
cu sediul în Tulcea, jud.Tulcea, str.
Isaccei, nr.12, complex 4, parter, 
angajează 1 brutar şi 2 ambalatori 
manuali, vorbitori de limba sârba. 
Pentru detalii suplimentare sunaţi 
la: 0773.330.269.

l Consola Grup Construct SRL 
angajează dulgheri, fierari beto-
nişti, lăcătuşi mecanici, zidari, 
faianțari, zugravi şi rigipsari pentru 
şantiere din Bucureşti şi Germania. 
Relații la telefon: 021.327.10.50; 
021.327.10.51, 021.321.36.39.

l Comuna Tîrgşoru Vechi, cu 
sediul în localitatea Tîrgşoru Vechi, 
sat Strejnicu, str.Principală, nr.200, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 
funcţiei: consilier gr.I -1 post vacant 
la Biroul Agricol şi Cadastru, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 27.06.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 29.06.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: 1 an; -cunoştinţe operare 
calculator. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Tîrgşoru Vechi. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Tîrgşoru Vechi, 
persoană de contact: Dragulin 
Georgiana, telefon: 0244.482.291, 
fax: 0244.482.555, e-mail: primtg-
vechi@yahoo.com. 

l În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în 
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante,  respectiv 
Inspector de specialitate (inginer 
constructor), grad I, la Comparti-
mentul Administrarea şi Gestio-
narea Patrimoniului din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Horezu, astfel: 
Data desfăşurării concursului: 
-selecția dosarelor: 13.06.2017; 
-proba practică/scrisă în data de 
20.06.2017, ora 12.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul 
instituţiei, compartimentul resurse 
umane, juridic, în perioada 
26.05.2017 -12.06.2017, ora 16.00. 
Condiţii de participare la concurs: 
I.Inspector de specialitate, grad I 
(inginer constructor); Nr.posturi: 1; 
Nivel studii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență, 
respectiv Facultatea de construcții; 
-vechime: minim 3 ani vechime în 

specialitate. Calendarul concur-
sului: -Depunerea dosarelor: 
termen 26.05.2017- 12.06.2017; 
-Selecţia dosarelor:  termen 
13.06.2017; -Proba practică/scrisă: 
20.06.2017, ora 12.00; -Depunere 
contestaţii proba practică/scrisă: 
21.06.2017; -Afişarea rezultatelor 
d u p ă  c o n t e s t a ţ i i :  t e r m e n 
21.06.2017; -Interviul: 22.06.2017, 
ora 11.00; -Rezultatul final al 
concursului: termen 26.06.2017. 
Bibliografia de concurs şi actele 
necesare înscrierii la concurs se 
afişează la sediul instituției. Date 
de contact ale secretarului comisi-
ilor: Boaghe Monica şi Orleanu 
Cristina Elena -Biroul Juridic, 
Administrație locală, Resurse 
Umane, Salarizare, 0250.860.190. 

l În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în 
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante,  respectiv 
Inspector de specialitate, grad I, la 
Compartimentul Administrarea şi 
Gestionarea Patrimoniului din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului oraşului Horezu, astfel: 
Data desfăşurării concursului: 
-selecția dosarelor 13.06.2017; 
-proba practică/scrisă în data de 
20.06.2017, ora 9.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul 
instituţiei, compartimentul resurse 
umane, juridic, în perioada 
26.05.2017 -12.06.2017, ora 16.00. 
Condiţii de participare la concurs: 
I.Inspector de specialitate, grad I; 
-Nr.posturi: 1; -Nivel studii: -studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul economic; 
-vechime: minim 5 ani vechime în 
specialitate. Calendarul concur-
sului: -Depunerea dosarelor: 
termen 26.05.2017 -12.06.2017; 
-Selecţia dosarelor:  termen 
13.06.2017; -Proba practică/scrisă: 
20.06.2017, ora 9.00; -Depunere 
contestaţii proba practică/scrisă: 
21.06.2017; -Afişarea rezultatelor 
d u p ă  c o n t e s t a ţ i i :  t e r m e n 
21.06.2017; -Interviul: 22.06.2017, 
ora 9.00; -Rezultatul final al 
concursului: termen 26.06.2017. 
Bibliografia de concurs şi actele 
necesare înscrierii la concurs se 
afişează la sediul instituției. Date 
de contact ale secretarului comisi-
ilor: Boaghe Monica şi Orleanu 
Cristina Elena -Biroul Juridic, 

Administrație locală, Resurse 
Umane, Salarizare, 0250.860.190. 

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, str.B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -Compartiment Activi-
tăți Sportive şi de Agrement Club 
Nautic: -funcționar debutant (nr.
posturi: 1); -Compartiment Relații 
cu Publicul: -inspector de speciali-
tate gr.II (nr.posturi: 1). Concursul 
se va desfăşura astfel: -depunere 
dosare concurs: 26.05.2017, ora 
08.00 -12.06.2017, ora 16.30; 
-selecția dosarelor: 13.06.2017; 
-proba scrisă: 20.06.2017, ora 10.00; 
-interviul: 23.06.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Condiţii 
specifice: -funcționar debutant 
-Compartiment Activități Sportive 
şi de Agrement Club Nautic: -studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în muncă -nu este 
cazul; -inspector de specialitate gr.
II -Compartiment Relații cu 
Publicul: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 6 luni. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
la telefon: 0349.738.657. 

l Primăria Comunei Marga, cu 
sediul în satul Marga, nr.217, 
judeţul Caraş-Severin, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
asistent medical comunitar, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- p r o b ă  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
23.06.2017, ora 10.00; -interviul în 
data de 23.06.2017, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidatul trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii gene-
rale: -cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; -are capacitatea de exer-
ciţiu; -are domiciliul sau este rezi-

dent în comuna Marga; -a absolvit 
liceul cu diplomă de bacalaureat şi 
are studii postliceale în domeniu; 
-are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care 
candidează, precum şi următoa-
rele condiţii specifice postului: 
-atestat de asistent medical profe-
sionist; -permis de conducere 
categoria B (cel puţin); -vechime 
în domeniu 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei 
Marga. Relaţii suplimentare la 
sediul primăriei. Persoană de 
contact: domnul Mărgan Nicolaie, 
secretarul comunei, telefon: 
0762.213.000, e-mail: primaria.
marga@gmail.com.

l A.Oficiul Teritorial pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii şi Coope-
raţie Timişoara, judeţul Timiş, 
o r g a n i z e a z ă ,  î n  b a z a  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post contrac-
tual vacant, după cum urmează: -1 
post consilier juridic IA. B.Cerin-
ţele postului conform fişei de post: 
consilier IA: -studii superioare, 
finalizate cu diplomă de licenţă; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
superioare minim 6 ani şi 6 luni. 
C.Tipul probelor: 1.Proba scrisă în 
data de 20.06.2017, ora 10.00; 2.
Proba de interviu în data de 
26.06.2017, ora 10.00. D.Dosarele 
de concurs se vor depune la sediul 
OTIMMC Timişoara, B-dul Eroilor 
de la Tisa, nr.22, jud.Timiş, înce-
pând cu data de 26 mai 2017, pe 
parcursul a zece zile lucrătoare, în 
intervalul orar 9.30-16.30, data-li-
mită de depunere fiind 13 iunie 
2017. E.Informaţii suplimentare şi 
bibliografia pentru concurs se pot 
obţine la sediul OTIMMC Timi-
şoara, persoană de contact: Cociu 
Ana-Maria, telefon: 0256.292.739, 
e-mail: oficiutimisoara@imm.gov.
ro.

l Muzeul Naţional Bran, judeţul 
Braşov, organizează concurs, în 
conformitate cu art.7, al.(4) aprobat 
de HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei (contractuale) 
vacante: casier. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei sunt: 
-studii medii; -vechime 5 ani. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -20.06.2017, 
ora 11.00, proba scrisă; -data şi ora 
interviului vor fi comunicate ulte-
rior. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 12.06.2017. Locul de 
desfăşurare a concursului: Muzeul 
Naţional Bran, str.General Traian 
Moşoiu, nr.28. Persoană de contact: 
Mit i tean Nicoleta  Li l iana, 
tel.0745.126.153.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Arheologie, organi-
zează, în ziua de 26 iunie 2017, ora 
10.00, concurs pentru ocuparea 
postului de cercetător ştiințific, în 
domeniul Arheologia mileniului I, 
specializarea Culturi arheologice în 
Evul Mediu timpuriu la est de 
Carpați.Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare.Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunţului în ziar.
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul institu-
tului şi/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon: 
0332.106173/ 0332.101115.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Arheologie, organi-
zează, în ziua de 26 iunie 2017, ora 
13.00, concurs pentru ocuparea 
postului de cercetător ştiințific, în 
domeniul Istoria şi Arheologia 
Moldovei medievale, specializarea 
Arheologia în Moldova secolelor 
XIV-XVI.Concursul se va desfă-
şura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare.Dosarul de 

concurs se depune în termen de 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului în ziar.Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la secretariatul 
institutului şi/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, 
telefon: 0332.106173/ 0332.101115.

l Primăria comunei Dornesti, 
Județul Suceava, organizează  
concurs pentru ocuparea funcției 
de execuție vacante de: REFE-
RENT (Laborant) pe perioadă 
nedeterminată.Nivelul studiilor:li-
ceul sau scoală profesională de 
specialitate, absolvite cu diplomă;a-
bilități şi competențe specifice 
postului;vechime în muncă de 
minim 3 ani. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Dorneşti Județul Suceava astfel:a)
proba scrisă la data de 22 Iunie 
2017, ora 10.00;b) interviul: data de 
23 Iunie 2017, ora 10.00;c) dosarul 
de concurs trebuie depus la sediul 
instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anun-
țului, data limită 14.06.2017, ora 
15.00.Selecția dosarelor de înscriere 
la  data de 15.06.2017.Relații supli-
mentare- la sediul instituției sau la 
Tel-0230/568217.

l Primăria comunei Dorneşti, 
Județul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție vacante 
de: ȘOFER – ISU -pe perioadă 
nedeterminată.Nivelul studiilor:s-
tudii liceale sau profesionale de 
specialitate conducător auto 
(mecanic auto) absolvite cu diplo-
mă;să fie posesor al Permisului de 
conducere cat. B, C, D;să aibă o 
vechime în munca de conducător 
auto - de minim 1 ani;să ateste că a 
urmat cursuri de instruire ca 
pompier pe maşină de intervenție 
la incendiu;să aibă cunoştințe de 
operare PC.Concursul - se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Dorneşti Județul Suceava astfe-
l:proba scrisă şi proba practică în 



12 JoI / 25 MAI  2017ANUNȚURI
data de 22 iunie 2017 orele 11.00 – 
15.00;interviul: data de 23 Iunie 
2017 - ora 12.00;dosarul de concurs 
trebuie depus până la data de 
14.06.2017, ora 15.00;selecția dosa-
relor de înscriere este la data de 
15.06.2017. Relații suplimentare - 
la  sediul  inst i tuției  sau la 
Tel-0230.568217.

l Primăria comunei Dornești, 
Județul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
de execuție vacante de: muncitor 
calificat (Instalator) pe perioadă 
nedeterminată.Nivelul studiilor:s-
tudii Medii/Generale și calificare de 
instalator instalații tehnico-sanitare 
(apă/canal);abilități și competențe 
specifice postului.Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei 
Dornești, județul Suceava astfe-
l:proba scrisă și proba practică la 
data de 22 Iunie 2017 orele 
13.00-15.00;interviul: data de 23 
Iunie 2017 ora 13.00.Dosarul de 
concurs trebuie depus la sediul 
instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anun-
țului, data limită 14.06.2017, ora 
15.00.Selecția dosarelor de înscriere 
la data de 15.06.2017. 

l Primăria comunei Focuri, 
județul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
de execuție vacante de: Inspector, 
grad profesional principal clasa de 
salarizare I, compartiment agri-
col;Referent grad profesional asis-
tent, compartiment financiar,  din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Focuri,  
județul Iași. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Focuri, 
județul Iași.Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008.Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Focuri în data de 
27.06.2017  (proba scrisă) ora 10,00, 
iar interviul, va avea loc, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise.Conditii generale: 
Candidatii trebuie sa îndeplineasca 
conditiile prevazute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici,  republicata 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare.Conditii specifice: Pentru 

postul 1: -studii universitare absol-
vite cu diplomă de licenţă, sau 
echivalenta, specializarea măsură-
tori terestre si cadastru; -vechimea 
în specialitatea studiilor minim 5 
ani; Pentru postul 2: -studii medii 
economice cu diplomă  de bacalau-
reat; -cunostințe de operare pe 
calculator – nivel mediu, 6 luni 
vechime în specializarea studiilor. 
Relații suplimentare la sediul 
Primăriei comunei Focuri, telefon 
–  0232.413620.  

l Ministerul Apelor și Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, București, Sector 1, 
scoate la concurs, în data de 
28.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul ministerului, următoarele 
posturi vacante din cadrul Direcției 
Direcției Managementul Resurselor 
Cinegetice: consilier clasa I, grad 
profesional superior – 2 posturi.
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante:Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
– specializarea silvicultură sau 
cinegetică;Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozita-
te;consilier clasa I, grad profesional 
principal – 2 posturi.Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă – speciali-
zarea silvicultură sau cinegetică;Ve-
chime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 5 ani;Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;consilier clasa I, grad 
profesional asistent.Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă – speciali-
zarea silvicultură sau cinegetică;Ve-
chime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: 1 an;Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate;consilier clasa I, grad 
profesional debutant.Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă – speciali-
zarea silvicultură sau cinegeti-
că;Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Candidaţii trebuie să îndepli-
nească  condi ţ i i l e  genera le 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare;Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul Ministerul Apelor și Pădu-
rilor. 

l Ministerul Apelor și Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, București, Sector 1, 
scoate la concurs, în data de 
27.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul ministerului, următorul 
post vacant din cadrul Comparti-
mentului Gestiunea Informațiilor 
Clasificate:Consilier clasa I, grad 
profesional superior.Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare;Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante.Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă:Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Limbi străine (necesitate și grad 

de cunoaștere) – Cunoștințe de 
limba engleză (citit, scris, vorbit), 
nivel avansat;Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
Ministerul Apelor și Pădurilor. 

l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu 
sediul în, B-dul Gheorghe Magheru 
nr 31, București, Sector 1, scoate la 
concurs, în data de 29.06.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul minis-
terului, următoarele posturi vacante 
din cadrul Serviciului Control 
Regim Silvic și Cinegetic:Consilier 
clasa I, grad profesional superior – 5 
posturi.Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare;Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă – speciali-
zarea silvicultură și/sau exploatări 
foerstiere;Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani;Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Cunoașterea în detaliu a 
legislației silvice și cinegetice 
precum și cunoștințe solide privind 
legislația generală, aptitudini de 
desfășurare a unor activități 
complexe, grad ridicat de inițiativă 
și creativitate, capacitate sporită de 
analiză și sinteză, asumarea 
responsabilității, operativitate și 
eficiență în efectuarea lucrărilor, 
corectitudine și fidelitate, capaci-
tate pentru asigurarea lucrului în 
echipă și în mod independent, 
abilități de comunicare;Disponibi-
liate pentru lucrul în program 
prelungit în anumite condiții, 
pentru delegări frecvente în țară, 
dispuse ierarhic, în vederea efectu-
ării de inspecții și controale;Posesor 
permis de conducere auto categoria 
B.Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul Ministerul Apelor și 
Pădurilor. 
 
l Ministerul Apelor și Pădurilor, 
cu sediul în, B-dul Gheorghe 
Magheru nr 31, București, Sector 1, 
scoate la concurs, în data de 

30.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul ministerului, următoarele 
posturi vacante din cadrul Servi-
ciului Control Regim Silvic și 
Cinegetic: consilier clasa I, grad 
profesional principal.Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
Funcţionarilor Publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacan-
te:Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
– specializarea silvicultură și/sau 
exploatări forestiere;Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani;Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu;Cunoașterea în 
detaliu a legislației silvice și cinege-
tice precum și cunoștințe solide 
privind legislația generală, aptitu-
dini de desfășurare a unor activități 
complexe, grad ridicat de inițiativă 
și creativitate, capacitate sporită de 
analiză și sinteză, asumarea 
responsabilității, operativitate și 
eficiență în efectuarea lucrărilor, 
corectitudine și fidelitate, capaci-
tate pentru asigurarea lucrului în 
echipă și în mod independent, 
abilități de comunicare;Disponibi-
liate pentru lucrul în program 
prelungit în anumite condiții, 
pentru delegări frecvente în țară, 
dispuse ierarhic, în vederea efectu-
ării de inspecții și controale;Posesor 
permis de conducere auto categoria 
B;consilier clasa I, grad profesional 
asistent.Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţio-
narilor Publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare;Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante:Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă – speciali-
zarea silvicultură și/sau exploatări 
forestiere;Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 
an;Cunoștinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu;Cunoașterea în detaliu a 

legislației silvice și cinegetice 
precum și cunoștințe solide privind 
legislația generală, aptitudini de 
desfășurare a unor activități 
complexe, grad ridicat de inițiativă 
și creativitate, capacitate sporită de 
analiză și sinteză, asumarea 
responsabilității, operativitate și 
eficiență în efectuarea lucrărilor, 
corectitudine și fidelitate, capaci-
tate pentru asigurarea lucrului în 
echipă și în mod independent, 
abilități de comunicare;Disponibi-
liate pentru lucrul în program 
prelungit în anumite condiții, 
pentru delegări frecvente în țară, 
dispuse ierarhic, în vederea efectu-
ării de inspecții și controale;Posesor 
permis de conducere auto categoria 
B.Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul Ministerul Apelor și 
Pădurilor. 

l Palatul Naţional al Copiilor 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant contrac-
tual de contabil șef (administrator 
financiar I), în cadrul comparti-
mentului financiar contabil. Condi-
țiile specifice postului sunt studii 
superioare economice de lungă 
durată/ studii universitare și 
masterat, vechime în specialitatea 
studiilor economice (financiar- 
contabile) de minimum 6 ani și 6 
luni, deţinere certificat S.E.C. conf. 
Art.19 lit. b indice 2)  și b indice 3) 
din Legea 500/2002, cu modificările 
și completările ulterioare și Ordinul 
nr.496/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind 
dobândirea și retragerea certfica-
tului de atestare a cunoștinţelor 
dobândite în Sistemul European de 
Conturi și cunoștinţe de operare 
PC nivel avansat– testare în cadrul 
interviului prin proba practică.
Concursul constă în parcurgerea a 
trei etape: selecţia dosarelor în data 
de 23.06.2017, proba scrisă în data 
de 29.06.2017 ora 10:00 și interviul 
în data de 05.07.2017 ora 10:00, la 
sediul Palatului Naţional al Copi-
ilor din Bld. Tineretului nr.8-10, 
sector 4 –București.Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune 
la sediul Palatului Naţional al 
Copi i lor,  până la  data  de 
21.06.2017, ora 16.00.Informații 
suplimentare se obțin consultând 
site-ul Palatului Naţional al Copi-
ilor sau la telefon 021-330.12.00.

l Societatea Naţională a Sării SA, 
Sucursala Salina Slănic, cu sediul 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de executare nr. 942 

/ 2016. Nr.  12979 / 22.05.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iunie, 

Ziua 15. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207 / 2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15 luna Iunie, ora 

12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Tarabostes S.R.L., CUI - 17886395, ședința a - III - a: 

Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: 

Mașină de tăiat fier, Nu sunt, 13.288 lei, 19%; Fierăstrau pendular cu pânză, Nu sunt, 22.070 lei, 19%; 

Pendulă automată de retezat, Nu sunt, 10.353 lei, 19%; Mașină rectificat plan, Nu sunt, 9.317 lei, 

19%; Mașină șlefuit panouri, Nu sunt, 8.976 lei, 19%; Instalație impregnare in vid, Nu sunt, 11.104 

lei, 19%. 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 reperezentand 10% din prețul de 

pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru perosanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

e) pentru perosanele străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele 

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

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

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

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

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

informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, sau la 

numărul de telefon 0245.760698. Data afișării: 25.05.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de executare nr. 

1049. Nr. 12793 / 22.05.2017. Anunțul privind vănzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iunie, Ziua 

14. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14, luna Iunie, ora 12.00, 

anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se va vinde la licitație, următorul bun mobil, 

proprietate a debitorului S.C. Symedinc S.R.L. CUI - 21239265 - ședința a - III - a: Denumirea bunului 

mobil. Descriere sumară: Autoturism Renault Symbol, DB-09-ANJ. Drepturi reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul: Bunul mobil nu este grevat de sarcini. Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitației, exclusiv TVA: 3.308 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: 19%. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului 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, urmatoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție reperezentând 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 străine, actul de 

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

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

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

debitorul. Plata taxei de participare reprezentând 10 % din prețul de pornire a licitației se va face în 

contul: RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Cumpărătorului 

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

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din 

or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, sau la numărul de telefon 0245.760698. Data afișării: 

25.05.2017.
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în oraşul Slănic, str.Cuza-Vodă, 
nr.22, judeţul Prahova, scoate la 
concurs un post de inginer 
mecanic. Concursul se organizează 
la sediul sucursalei şi va consta în 
proba scrisă şi interviul. Data orga-
nizării concursului: 14.06.2017, ora 
10.00- proba scrisă, 20 iunie- inter-
viul. Dosarele de concurs se pot 
depune până la data de 09.06.2017, 
ora 15.00. Cerinţele postului de 
inginer mecanic: -studii superioare 
de licenţă şi/sau master în speciali-
zarea inginerie mecanică, electro-
mecanică, sau mecanic maşini şi 
instalaţii; -responsabilitate: mente-
nanţa instalaţiilor şi utilajelor. 
Dosarul de înscriere va conţine: 
-cerere pentru participare la 
concurs; -copia actului de identi-
tate; -curriculum vitae; -copie 
diplomă de studii şi eventuale 
specializări; -certificatul de cazier 
judiciar; -adeverinţă de la medicul 
de familie din care să rezulte starea 
de sănătate; -copia cărţii de muncă 
sau adeverinţa care să ateste 
vechimea în muncă şi în speciali-
tate. Nu pot fi înscrişi la concurs 
persoanele al căror contract de 
muncă a încetat la ultimul loc de 
muncă în condiţiile prevederilor 
art.61, lit.a) şi b), coroborate cu cele 
ale art.248, al.1), lit.e) din Codul 
Muncii. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 0244.240.994-
995, int.136.

l Societatile profesionale de insol-
vență Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, înregistrată 
în Registrul Formelor de Organi-
zare II sub nr. 0649, având CUI 
RO31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil si Yna Consulting 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Dr.Tr.Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, 
jud.Mehedinţi, CUI RO21146590, 
nr. înregistrare RFO II - 0213, nr. 
de ordine în tabloul practicienilor 
în  insolvenţă 272,  Tel /Fax 
0252/328293, prin reprezentant ec. 
Motoi Gogu în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC 
C&C MH Confort SRL – în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, 
CIF:17044001, J25/460/2005, 
numit prin sentința nr. 487 din 
data de 09.09.2013 pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia 
a II – Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
9465/101/2012 în temeiul dispoziți-
ilor art. 23 din Legea 85/2006 
angajeaza expert evaluator 
membru ANEVAR care sa efec-
tueze procedurile de evaluare 
pentru bunurile imobile dupa cum 
urmeaza :Teren intravilan – cate-
goria de folosinta HB (Helestee si 
Balti) situat in loc. Ghiroda, jud. 
Timis in suprafata de 1550 mp - 
CF 405630 nr.  cad HB174/6/2/1;-
Teren intravilan  cota parte -  
categoria de folosinta HB (Helestee 
si balti) situat in loc. Ghirofa, jud. 
Timis in suprafata de 1747 mp din 
totalul de 8032 mp – CF 401406 
nr. cad HB174/6/2/-5/a.Lichida-
torul judiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
procedurilor de arhivare trebuie să 
cuprindă:onorariul solicitat pentru 
efectuarea proceduri lor  de 
evaluare (inclusiv cheltuieli cu 
deplasarea, taxe, impozite şi 
contribuții);perioada de timp de 
efectuare a proceduri le  de 
evaluare din momentul desem-
narii.Ofertele pot fi transmise pe 
fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro sau 
expertyna@yahoo.com sau direct 
la sediul ales din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinți  până la data de 
29.05.2017 orele 14:00.

CITAȚII  
l Barbu Maria Elena este chemată 
la Tribunalul Argeş, în calitate de 
pârâtă, la termenul din 12.06.2017, 
ora 11, în Dosarul nr.3318/109/2017 
având ca obiect Plasament la 
bunica maternă.

l Popa Alin Nicuşor cheamă în 
judecată pe Popa Srgeanca Natasa, 
în dosarul nr.1039/261/2017 al 
Judecătoriei Moldova-Nouă cu 
obiect divorţ, în data de 09.06.2017.

l Numiţi Mocan Iosif, cu domici-
l i u l  n e c u n o s c u t ,   M o c a n 
Marisca, născută Fratean, cu domi-
ciliul necunoscut, Nagy Iosif, cu 
domiciliul necunoscut,  Nagy Ana, 
născută Szekely, cu domiciliul 
necunoscut,  Mocan Costan, cu 
domiciliul necunoscut,  Cadar 
Anica, căsătorită Mocan, cu domi-
ciliul necunoscut, sunt citaţi în 
dosar nr. 26974/211/2014 al Tribu-
nalului Cluj, având ca obiect partaj 
judiciar/uzucapiune (stadiul proce-
sual al apelului), în calitate de 
pârâţi,în contradictoriu cu recla-
mantul-apelant Toth Matei, pentru 
termenul de judecată din data 
de 29.06.2017, care se va ţine la sala 
9 a Tribunalului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca, Cluj, 
începând cu ora 8:30, în fața 
completului 2A – Civil.          

l Se citează numitul Mihai-Stoian 
Ioan Florin, CNP 1840615261300, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Năvodari, str.Principală (zona 
Pen insu lă ) ,  nr.15 ,  jude ţu l 
Constanţa,  pentru data de 
08.06.2017, ora 09.00, la Judecă-
toria Constanţa, complet C7, în 
dosar nr.12200/212/2017, în calitate 
de pârât, în proces cu Mihai-Stoian 
Laura, în calitate de reclamant, 
având ca obiect suplinire consimţă-
mânt acces/ieşire din ţară.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr. 421/2002, 
citează public proprietarul/ deţină-
torul vehiculelor, aflate pe dome-
niul public, pentru luarea măsurilor 
de eliberare a domeniului public, 
pentru vehicululele: Fiat, culoare 
alb, cu nr. de înmatriculare 
P1965BH, aflat în Şoseaua Olte-
niţei vis-a-vis de nr. 392A, Sector 4 
Bucureşti, lângă Mânăstirea 
”Duminica Sfinţilor Români”; În 
caz contrar se va dispune inventari-
erea, expertizarea, ridicarea, trans-
portarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv Şoseaua 
Berceni Fort nr. 5, Sector 4, Bucu-
reşti.

DIVERSE  
l SC Saramont Turism SRL 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul "remodelare, moderni-
zare, extindere si etajare corp c4 cu 
functiune turistica si piscina, rezul-
tand D+P+2E+M, desfiintare corp-
C5" propus a fi amplasat in orasul 
Busteni, Str.Stefan Octavian Iosif 
nr.12, Judetul Prahova. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului Prahova si la sediul SC 
Saramot Turism SRL din str.
Raditei nr.29, Sector 5, Bucuresti, 
de luni pana vineri, intre orele 9-17. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii compe-
tente pentru protectia mediului 
Prahova.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-

venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvență a debitorului SC 
Abi Serv SRL, CIF:220110, 
J25/1614/1994 de către Tribunalul 
M e h e d i n ţ i  î n  d o s a r  n r. 
2527/101/2017. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţe 
03.07.2017; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
13.07.2017, Termen pentru soluți-
onarea eventualelor contestații 
împotriva tabelului preliminar este 
de 7 zile de la data publicării în 
BPI; Termen pentru întocmire şi 
afişare tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor 07.08.2017.

l Agenția pentru Protecția 
Mediului Călăraşi, cu sediul în Şos.
Chiciu, nr.2, şi Beneficiarul SC 
Green Oil and Lubes SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Str.A. P.Cehov, 
nr.2, Sector 1, titular al planului 
„Fabrica de reciclare uleiuri uzate”, 
anunţă publicul interesat asupra 
organizării dezbaterii publice 
pentru proiectul de plan propus. 
Şedinţa de dezbatere publică va 
avea loc în data de de 28 Iulie 2017, 
ora 12.00, la sediul Primăriei Olte-
niţa, B-dul Republicii, Nr.40, 
Judeţul Călăraşi. Observaţiile/
sugestiile /propunerile publicului se 
primesc în scris la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Călăraşi, 
l a  t e l . / f a x :  0 2 4 2 . 3 1 1 . 9 2 6 , 

0242.315.035, e-mail:  office@
apmcl.ro. Data până la care se 
primesc observaţii justificate ale 
publicului este 28.07.2017, data 
dezbaterii publice.

l Ilie Aurelian-Trandafir, avand 
domiciliul  in  Bucuresti, sect 4, sos.
Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, 
ap.177, titular  al planului P.U.Z. –  
ansamblu locuinte P+2E,  amplasat 
in localitatea    Berceni, judetul 
Ilfov, Tarla 18, Parcela 46/7/9,  
anunta publicul interesat interesat 
asupra Deciziei  etapei de incadrare 
luata in  cadrul sedintei  Comite-
tului  Special constituit din data de   
15.02.2017, urmand ca prima 
versiune a planului sa fie supusa 

procedurii  de adoptare de catre 
autoritatile competente, fara aviz 
de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii   se primesc in scris la 
s e d i u l  A . P. M .  I l f o v (  t e l 
021/4301523)  in termen de 10 zile 
calendaristice de la  publicarea  
anuntului.
  
l Dragomirescu Sorin, avand 
domiciliul  in  Bucuresti,sect 5, 
Calea Rahovei, nr.305, bl.S2, sc.3, 
ap.84, titular  al planului P.U.Z. –  
ansamblu locuinte P+1E+M,  
amplasat in localitatea    Berceni, 
judetul Ilfov, Tarla 5, Parcela 
18/1/35,37,  anunta publicul inte-
resat interesat asupra Deciziei  
etapei de incadrare luata in  cadrul 

ANUNȚURI

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se 

vor vinde prin licitații următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua 

de 12 iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, se va vinde la licitație următorul bun mobil, 

proprietate a debitorului/ terței persoane SC Run Taxi S.R.L., CUI 21766605, licitația a-I-a pentru: Denumirea bunului mobil. Descriere 

sumară: 1. Autoturism marca Dacia Logan, nr. înmatriculare PH-10-RUN, nr. identificare UU1LSDJKF38021294, an fabricație 2007, 

combustibil motorină, culoare gri. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: 1. Proces verbal de sechestru 

pentru bunuri mobile nr. 156021/13.05.2015. P.V. adițional nr. 63549/20.04.2016, încheiat de A.J.F.P. Prahova. Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitației, exclusiv TVA: 6.060 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 2. În ziua de 13 iunie 2017, ora 12.00, în localitatea 

Ploiești str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, se va vinde la licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Nepal 

Construct S.R.L., CUI 29095572, licitația a-I-a pentru: Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: 1. Autoturism marca Mercedes Benz, 

nr. înmatriculare PH-79-GIO, nr. identificare WDB2110841B247733, an fabricație 2007, culoare alb. Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul: 1. Proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 77335/06.07.2016, P.V. adițional nr. 

70707/17.03.2017, încheiat de A.J.F.P. Prahova. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 20.904 lei. Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *): 19%. 3. În ziua de 14 Iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești str. Aurel Vlaicu nr. 22, se va vinde la licitație 

următorul bun imobil, proprietate a debitorului/ terței persoane SC LIELLA SERV S.R.L., CUI 18284169, prima licitație pentru: - Clădire/ 

părți de clădire/ ansamblu de clădiri reprezentând apartament în suprafață de 38,63 mp, compus din 2 camere și dependințe, precum și 

cotă indiviză din suprafața de folosință comună a imobilului și teren aferent în suprafață de 12,02 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Aleea 

Zarandului, nr. 4, bl. 127, sc. A, etj. parter, ap. 2, jud. Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitație 123.949 lei (exclusiv TVA *), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Good.Bee Credit IFN SA, București, str. Bd. Dimitrie Pompei, nr. 6C - 

Ipotecă imobiliară de rangul I; AJFP Prahova, Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22 - Ipotecă imobiliară de rangul II. *) În conformitate cu 

prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este scutită. 4. În ziua de 15 

iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului/ terței persoane SC Smart S.R.L., CUI 3648067, prima licitație, pentru: Nr. crt. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei): 1. Mașină automată croitorie „Gebe”, nr. inventar 20786, 323415 lei; 2. - 

Presă pentru călcat, nr. de inventar 20803, 44671 lei; 3. - Presă călcat „Veit”, nr. de inventar 21051, 40446 lei; 4. - Mașină de tăiat material, 

nr. de inventar 21052, 32078 lei; 5. - Presă de călcat Kannegiesser, nr. 21129, 13392 lei; 6. - Mașină automată pentru croit, nr. de inventar 

21171, 79388 lei; 7. - Mașină croitorie automată Ku, nr. inventar 21771, 18359 lei; 8. - Mașină croitorie Gerber, nr. inventar 21781, 15979 

lei; 9. - Aparat aer condiționat, nr. de inventar 21835, 10569 lei; 10. - Digitizor, nr. de inventar 21839, 20321 lei; 11. - Mașină de croitorie 

Kuriscut, nr. de inventar 21963, 10449 lei; 12. - Mașină control calitate Tesa, nr. de inventar 21970, 10047 lei; 13. - Trafo, nr. de inventar 

21974, 10625 lei; 14. Mașină de ambalat semiautomată, 56732 lei. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: 

Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 99936/02.04.2014 respectiv Procesul verbal adițional nr. 66424/22.02.2017. 15. 

Reliant Young 600 Exit, achiziționat conform factura nr. 7999322/11.03.2003, nr. de inventar 21357, (mașină termolipit), 49207 lei; 16. 

Reliant Young 600 Exit, achiziționat conform factura nr. 7999322/11.03.2003, nr. de inventar 21358, (mașină termolipit), 49207 lei; 17. 

Presă de Termocolant Oshima OP-60LN, achiziționată cu factura nr. 2583599/03.11.2004, nr. de inventar 21894, 20702 lei; 18. Compresor 

Airtower 36/7,5 bar, achiziționat conform factura nr. 978244/31.10.2001, nr. de inventar 20810, 20719 lei; 19. Mașină de aplicat măneci, 

achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21011, 2546 lei; 20. Mașină de aplicat măneci, 

achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21012, 2546 lei; 21. Mașină de aplicat măneci, 

achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21013, 2546 lei; 22. Mașină de aplicat măneci, 

achiziționată conform factura nr. 2001/140, din data de 12.10.2001, nr. de inventar 21014, 2546 lei; 23. Presă fixat termocolant, 

achiziționată conform factura nr. 2001/147, nr. de inventar 21046, 24682 lei; 24. Generator abur, achiziționat cuonform factura nr. 

2001/153 din 26.10.2001, nr. de inventar 21050, 2104 lei; 25. Generator abur, achiziționat conform factura nr. 2001/153 din 26.10.2001, 

nr. de inventar 21085, 1052 lei; 26. Mașină de cusut tivuri, achiziționată conform factura nr. 2001/169 din 16.11.2001, nr. de inventar 

21053, 1593 lei; 27. Mașină de cusut tivuri, achiziționată conform factura nr. 2001/169 din 16.11.2001, nr. de inventar 21054, 1593 lei; 

28. Mașină ”Brother” buzunare, achiziționată cu factura nr. 2001/172 din data de 23.11.2001, nr. de inventar 21091, 6288 lei; 29. Mașină 

de tăiat material, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21092, 37516 lei; 30. Mașină de aplicat 

mâneci, achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21093, 2416 lei; 31. Mașină de aplicat mâneci, 

achiziționată cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21094, 2416 lei; 32. Mașină de aplicat mâneci, achiziționată 

cu factura nr. 2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21095, 2416 lei; 33. Mașină de aplicat mâneci, achiziționată cu factura nr. 

2001/176 din data de 30.11.2001, nr. de inventar 21096, 2416 lei; 34. Mașină executat butoniere, achiziționată cu factura nr. 2001/194 

din data de 20.12.2001, nr. de inventar 21099, 3410 lei; 35. Reliant Open Top 1600 Exit, achiziționat cu factura nr. 3733281 din data de 

31.12.2003, nr. de inventar 21821, 109614 lei; 36. Mașină de cusut Durkopp Adler, achiziționată cu factura proformă din data de 

31.08.2004, nr. de inventar 21893, 2248 lei; 37. Generator abur Fulton, achiziționat conform facturii nr. 2003/005 din data de 09.01.2003, 

nr. de iventar 21857, 17774 lei. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Procesul verbal de sechestru pentru 

bunuri mobile ne. 69611/02.03.2017. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 5. În ziua de 16 Iunie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, 

str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Clever Interpower 

S.R.L., C.U.I. 29763442, prima licitație: - Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de 432,1 

mp., situat în localitatea Ploiești str. Jianu nr. 14, preț de evaluare/ de pornire al licitației 321.597 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Act administrativ nr. 66663/24.02.2017 emis de D.G.R.F.P. Ploiești - 

A.J.F.P.Prahova - S.C.E.P.J. Sarcini: Intabulare, drept de ipotecă legală reprezentând sechestru. *) În conformitate cu prevederile Titlului 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19%). *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

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

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul 

RO31TREZ5215067XXX013036; 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: -. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407710, int. 162. Data afișării: 25.05.2017.
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sedintei  Comitetului  Special 
constituit din data de   01.030.2017, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii  
de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu.  
Observatii/comentarii si sugestii   se 
primesc in scris la sediul A.P.M. 
Ilfov( tel 021/4301523)  in termen 
de 10 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Eurosantis Com Imvest S.A. 
Constanţa, B-dul Mamaia nr. 160, 
Subsol. J13/1893/2013, CUI 
32155844. Convocare. Subsemnatul, 
Faina Gagos Dumitru, în calitate de 
administrator unic al societăţii 
Eurosantis Com Imvest S.A., 
convoacă adunarea generală extra-
ordină a acţionarilor Societăţii 
Eurosantis Com Imvest - S.A.(“So-
cietatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Constanţa, 
B-dul Mamaia nr. 160, Subsol, 
judeţul Constanţa, înregistrată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Constanţa sub nr. J13/1893/2013, 
având CUI 32155844, în data de 
20.06.2017, ora 12,00 pentru 
Adunarea Generală Extraordinară, 
la sediul societăţii din Constanţa, 
b-dul Mamaia nr. 160, Subsol, 
judeţul Constanţa, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea partici-
pării societăţii la crearea şi/ sau la 
majorarea de capital social la socie-
tăţi comerciale terţe (nou create şi/ 
sau deja existente) prin aport în 
natură (activele societăţii), valoarea 
activelor aportate fiind cea stabilită 
prin Raportul de Evaluare a Imobi-
lelor întocmit de d-nul Bescuca 
Dumitru la data de 17.05.2017. 2. 
Aprobarea mandatării administra-
torului S.C. Eurosantis Com Imvest 
S.A. în vederea ducerii la îndeplinire 
a hotărârii. 3. Diverse. În cazul în 
care la data şi la ora precizate se 
constată că nu sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru desfăşu-
rarea Adunării Generale Extraordi-
nare, se convoacă o nouă Adunarea 
Generală Extraordinară, cu aceeaşi 
ordine de zi şi în acelaşi loc, în data 
de 21.06.2017, ora 12,00. La 
Adunarea Generală Extraordinară 
vor participa toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 06.06.2017, stabilită ca dată 
de referinţă. Acţionarii pot participa 
la adunare direct sau prin manda-
tari împuterniciţi cu procura 
specială, ce se va depune la sediul 
societăţii până la data de 19 
.06.2017. Administrator Unic, Faina 
Gagos Dumitru.

l Consiliul de Administraţie al 
CELPI S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Drumul Bercenarului nr. 1, sector 4, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J40/290/1991, C.U.I. 
382482 în temeiul art. 111, 112, 113, 
117, 118 din Legea 31/1990 republi-
cată şi a prevederilor art. 43 şi 44 din 
Actul Constitutiv convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor în data 
de 03.07.2017 ora 10:00, respectiv 

ora 11.00 la sediul social al societăţii 
din Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr. 1, sector 4, pentru acţionarii 
înregistrati la sfârşitul zilei de 
26.06.2017 (dată de referinţă) în 
registrul acţionarilor, cu următoarea 
ordine de zi: Adunarea Generală 
Ordinară:1. Dezbaterea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2017. 2. Stabilirea crite-
riilor şi obiectivelor de performanţă 
pentru membrii Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2017. 3. 
Propunerea datei de 18.07.2017 ca 
dată de înregistrare pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor.Adunarea Generală Extra-
ordinară: 1. Aprobarea schimbului 
de terenuri între CELPI S.A. şi ELJ 
AUTOMOTIVE S.A. 2. Propunerea 
datei de 18.07.2017 ca dată de înre-
gistrare pentru identificarea acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor. 
Schimbul Lotului 2, aparţinând 
CELPI S.A. -identificat cu număr 
cadastral 226244, situat în Bucu-
reşti, Drumul Bercenarului nr. 7, 
sector 4, format din teren în supra-
faţă de 1363 mp. cu Lotul 2, aparţi-
nând ELJ AUTOMOTIVE S.A. 
identificat cu număr cadastral 
222100 situat în Bucureşti, Strada 
Acţiunii, nr. 26, sector 4, format din 
teren în suprafaţă de 431 mp. şi 
construcţie edificată pe acesta C34. 
Începând cu data de 26.06.2017, 
convocatorul,  numărul total de 
acţiuni şi drepturile de vot la data 
convocării, textul integral al docu-
mentelor şi materialelor informative 
referitoare la problemele de pe 
ordinea de zi, sunt la dispoziţia acţi-
onarilor şi se pot obţine pe suport de 
hârtie la cererea acţionarilor intere-
saţi, la sediul social al Societăţii 
situat în Bucureşti, Drumul Berce-
narului nr. 1, sector 4. La şedinţa 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară  a Acţionarilor vor 
putea participa direct acţionarii 
aflaţi în proprietatea a cel puţin 2% 
din acţiuni. Un exemplar original al 
procurii speciale va trebui să 
parvină Societăţii cu 48 de ore 
înainte de data sedinţei sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor, 
conform prevederilor legii. Procura 
va fi transmisă în original, pe suport 
de hârtie, la sediul Societăţii situat 
în Bucureşti, Drumul Bercenarului 
nr. 1, sector 4. În cazul în care pe 
data de 03.07.2017 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege şi actul 
constitutiv al Societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară şi Extraordinară 
a Acţionarilor este reconvocată 
pentru data de 04.07.2017, ora 
10.00, respectiv ora 11.00 la acelaşi 
sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Pocola, cu 
sediul în localitatea Pocola, nr.65, 
judeţul Bihor, organizează „Licitaţie 

publică” în baza OUG nr.54/2006 în 
data de 21.06.2017, la ora 11,00, în 
vederea concesionării unui teren 
situat în Sînmartin de Beiuş, în 
suprafaţă de 250mp. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Primăria comunei 
Pocola- sala de şedinţe. Termenul de 
depunere al actelor solicitate prin 
caietul de sarcini este 20.06.2017, 
ora 16,00. Taxa caiet de sarcini 50 
lei. Documentaţia poate fi obtinută 
la sediul Primăriei comunei Pocola 
ori la tel/fax: 0259.321.896.

l Debitorul SC SGF Group 
Managment SRL, CIF:15897665; 
sediul social Bucuresti, str.Nicolae 
Caramfil, nr.71-73, sector 3, 
J40/15207/2003, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 41119/3/2016 
prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de ec 
Popescu Emil, cu sediul procesual 
ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
ţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare:Bunul mobil „Instalatie de 
valorificare a cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei” compus din:1.
buncar de alimentare;2.alimentator 
cu banda;3.alimentator cu banda;4.
banda transportoare;5.banda trans-
portoare 500mmx12m;6.cilindru de 
dezagregare;7.cilindru de dezagre-
gare;8. celula de flotatie 5,7 mc;9. 
celula de flotatie 5,7 mc;10. celula de 
flotatie 5,7 mc;11. celula de flotatie 
5,7 mc;12. celula de flotatie 5,7 
mc;13.celula de flotatie 5,7 mc;14. 
celula de flotatie 5,7 mc;15. celula de 
flotatie 5,7 mc;16. celula de flotatie 
5,7 mc;17. celula de flotatie 5,7 
mc;18. celula de flotatie 5,7 mc;19. 
celula de flotatie 5,7 mc;20. celula de 
flotatie 2,8 mc;21. celula de flotatie 
2,8 mc;22. celula de flotatie 2,8 
m c ; 2 3 .  c l a s o r  s p i r a l 
900mmx7000mm;24. agitator 
2500mm x 2500mm;25. agitator 
2500mm x 2500mm;26. ingro-
sator;27. instalatie electrica;28. 
pompa verticala pv 100 ;29. pompa 
verticala pv 100;30. pompa verticala 
pv 100;31. pompa verticala pv 65 
1;32. pompa verticala pv 65 1;33. 
pompa verticala pv 65 1;34.pompa 
cauciucata pc 1125;35. pompa 
cauciucata pc 1125; 36. suflanta tip 
gm 50 l; 37. suflanta tip gm 50 l; 38. 
banda transportoare 500 mm x 18 
m; 39. pompa cauciucata pra 200; 
40. ciur vibrant cu banda de cura-
tire; 41. banda transportoare 
650mm x 18m; 42. Autorizatie Inte-
grata de Mediu Turnu Magurele.
Valoarea bunului mobil „Instalatie 
de valorificare a Cenusii de pirita 
prin metoda flotatiei” este in suma 
de 396.195 lei exclusiv TVA.Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunul mobil * Instalatie de 
valorificare a Cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei * descris anterior, o 
reprezinta sentinta din data de 
21.11.2016 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 41119/3/2016 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din localitatea 

Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, 
judeţul Mehedinţi la 
data de 12.06.2017 
o r e l e  1 5 0 0 .
Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o 
garanţie reprezen-
tând 10% din preţul 
de pornire al licita-
ţiei si sa achite 
caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei. 
Contul unic de 
insolvență al debi-

toarei SC SGF Group Managment 
S R L  e s t e :  R O 3 5 R N C B 
0482078078260001 deschis la Banca 
Comerciala Romana.Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie din data de 12.06.2017 orele 
1500 să depună oferte de cumpărare 
şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație până la data de 
12.06.2017 orele 1300 la adresa 
menționată anterior respectiv Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
judeţul Mehedinţi.Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege.Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax  : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.ro. 

l Primăria Comunei Negreşti, cu 
sediul în comuna Negreşti, DJ156A, 
nr.117, judeţul Neamţ, cod poştal: 
617157, cod fiscal: 17474424, tel./
fax: 0233.246.944, organizează lici-
taţie publică deschisă, conform 
OUG nr.54/2006, în vederea concesi-
onării teren păşune în suprafaţă de 
34,13ha lot Islazul Mic şi 33,89ha lot 
Dohotarie Poiana situate în extravi-
lanul comunei Negreşti, judeţul 
Neamţ, din domeniul public al 
acesteia, în vederea întreţinerii prin 
păşunat. Documentaţia de atribuire 
privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de concesionare se achizi-
ţionează de la sediul Primăriei 
Comunei Negreşti la preţul de 
50Lei. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100Lei şi se achită prin plată 
direct la casieria unităţii. Garanţia 
de participare este în cuantum de 
300Lei şi va achitată prin plată 
direct la casieria unităţii. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor 
este 09.06.2017, ora 16.00. Ofertele 
vor fi transmise până la data de 
14.06.2017, ora 15.00, la sediul 
Primăriei Comunei Negreşti, sat 
Negreşti, comuna Negreşti, judeţul 
Neamţ. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc în data 
de 15.06.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Negreşti. Denu-
mirea instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute: Tribunalul 
Neamţ, Secţia Contencios Adminis-
tativ şi Fiscal, b-dul Republicii, 
nr.16, localitatea Piatra-Neamţ, cod 
p o ş t a l :  6 1 0 0 0 5 ,  t e l e f o n : 
0233.212.294, fax: 0233.235.655, 
e-mail: tribunal-neamt@just.ro.

l Primaria comunei Conop , cu 
sediul in Conop nr.4 , jud Arad , 
organizeaza licitatie publica cu stri-
gare pentru inchirierea imobilul 
proprietate privata a comunei 
Conop, situat in sat. Milova, inscris 
in CF nr.302283 nr. top. 1684-C1 in 
suprafata de 158,48 mp in vederea 
desfasurarii activitatilor de comert, 
pretul de pornire a licitatiei este de 
lei 2,27 lei/mp/luna Licitalia va 
avea loc, luni 12.06.017 orele 12,00, 
la sediul Primdriei Conop. Achizi-
lionarea documentaliei de licitatie 
gi depunerea ofertelor de licitatie 
se va face incepand cu data de 
26.05.2017 pana in 09 iunie 2017 
orele 12,00 la sediul Primdriei 
comunei Conop. In cazul in care se 
prezintd un singur ofertant, lici-
tatia se va relua in data de 
22.06.2016, orele 12,00 la sediul 
Primariei Conop.Achizitionarea 
documentaliei de licitatie gi depu-
nerea ofertelor de licitatie pentru 
cea de a doua licitalie se va face 
incepdnd cu data de 13. 06.2016 
pdnd in 22.06.2016, orele 09,00.
Informalii suplimentare privind 
licitalia se pot obline zilnic intre 
orele 10.00 - 12.00 la sediul Prim-

briei Conop , tel/fax 02571433044 
sau 0785223857.

l Compania Energopetrol S.A. 
societate in reorganizare, vinde la 
licitatie, lotul nr. 3, compus din 
teren situat in Str. Industriei, nr. 3 
Bis, in suprafata de 988 mp, 
impreuna cu constructiile ampla-
sate pe acesta, respectiv - Atelier 
Lacatuserie 226 mp C31(C35);  
Sopron 66 mp C30 (C34); Sopron 
40 mp C32 (C36); Anexa 23 mp 
C33 (C37) si Magazie 96 mp C34 
(C38), la pretul total de 57.520 euro, 
fara TVA. Licitatiile se vor organiza 
la sediul administratorului judiciar 
in data de 31.05.2017 ora 12:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 02.06.2017, 
07.06.2017, 09.06.2017, 14.06.2017, 
16.06.2017, 21.06.2017, 23.06.2017, 
28.06.2017, 30.06.2017, 05.07.2017, 
07.07.2017, 12.07.2017, 14.07.2017, 
19.07.2017, 21.07.2017, 26.07.2017, 
28.07.2017, 02.08.2017, 04.08.2017, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul adminis-
tratorului 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 achiziti-
onarea regulamentului de vanzare 
se pot obtine de la administratorului 
judiciar, la adresa mai sus mentio-
nata, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Partium Insolvency IPURL, 
numită lichidator în dosarul nr. 
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea 
S .C.  MACIO S.R.L. ,  CUI: 
RO18455854 scoate la vânzare prin 
licitație publică: TERENURI 
AGRICOLE (Proprietatea este 
compusă din 3  parcele de teren 
având o suprafață totală de 11.846 
mp) situate în Sat Betfia, Judeţul 
Bihor prețul de pornire fiind: 
40.852,00 eur. Teren intravilan 
(Proprietatea este compusă dintr-o 
parcelă de teren având suprafaţa de 
1185 mp.) situate în STR. Camil 
Petrescu FN, Oradea  prețul de 
pornire fiind: 16.800,00 eur. Teren 
intravilan (Proprietatea este 
compusă de 3 parcele de teren 
având suprafața totală de 6102 mp) 
situate în Str. Făcliei FN, Oradea 
prețul de pornire fiind: 266.980,00 
eur. Teren cu hală (hală cu suprafața 
construită de 1257 mp şi terenul 
aferent în suprafață de 4338 mp) 
situate în Oşorhei, Judeţul Bihor, 
prețul de pornire fiind: 169.120,00 
EUR.Licitația va avea loc în 
30.05.2017 ora 12:00 la sediul adresa 
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația se 

reia în data de 06.06.2017, respectiv 
13.06.2017 la aceeaşi oră. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile imobile 
supuse prezentei licitații, contra 
sumei de 500 RON +TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel 
puțin două zile înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul public. 
Informații tel: 0359463661 fax: 
0359463662.

PIERDERI  
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Atestat ADR 
e m i s e  p e  n u m e l e  O P R E A 
EDUARD. Le declar nule.

l Ady Dura Prodcom SRL, 
J6/588/1993, C.U.I 3863456, repre-
zentat prin asociat unic Dura 
Mircea Octavian, declar pierdut 
certificat constatator pentru sediu 
social: Bistriţa, Str. Ioan Slavici, 
Nr.16, jud.BN, unde are activitati 
autorizate. Declar nule.

l Pierdut certificat formator in 
domeniul Hematologie Transfuzio-
nala (Medicina familie) pe numele 
Cîrstea Camelia Adela. Declar nul. 

l Pierdut si declarat nul certificat 
medic specialist gastrointerolog 
O.N.S. nr. 467/2006 eliberat de 
Ministerul Sanatatii pe numele 
Sztogrina Walentyna.

l S.C. BENI Trans Service S.R.L., 
C.U.I. 20442813, Ilfov, Câmpului 
15, declară pierdută autorizaţia 
taxi nr. 029 pe auto nr. IF 03 HRL, 
emisă de Primăria Popeşti Leor-
deni. O declarăm nulă.

l S.C. NICO & ENI COM S.R.L. cu 
sediu în com. Găneasa, sat Piteasca, 
str. Şcolii nr. 18, C.U.I. 22166595, 
declară pierdute şi nule: adresă nr. 
ordine şi carte intervenţie, registru 
special, toate pentru casa de marcat 
A100 P seria AMEF ED 111252.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţie de serviciu eliberată de 
Parlamentul României –Senat pe 
numele Ionici Constantin.

DISPARIȚII  
l Se aduce la cunoştinţa publică 
introducerea acţiunii înregistrate 
pe rolul Judecătoriei Caracal sub 
nr.de dosar 2445/207/2017, având 
ca obiect declararea judecătorească 
a morţii numitului Cîţă Eftimie 
Marian, cu ultimul domiciliu în 
comuna Traian, jud.Olt. Vă invităm 
să comunicaţi  Judecătoriei 
Caracal datele pe care le cunoaşteţi 
în legătură cu cel dispărut. 

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei 
licitaţii publice deschise cu strigare privind închirierea unui 
spațiu comercial provizoriu în suprafață de 12 mp situat în 
Municipiul Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, stația 
de autobuz CAM.  

Durata închirierii este de 2 ani, preţul de pornire este de 850 
lei/trimestru.

Licitaţia va avea loc în data de 22.06.2017, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. 

Data limită de depunere a ofertelor este: 22.06.2017, ora 
10.00.

Caietul de sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi precum şi 
relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii și 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Tg. 
Jiu, tel. 0253.205036.

ANUNȚURI


