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l Caut familie maxim 40 ani, 
pentru o gospodărie la ţară, 
Craiova. Asigurăm cazare. Rugăm 
seriozitate. Tel. 0784.238.211.

l Erkann Logistics SRL caută 
şoferi autocamion, posesori permis 
de conducere C+E, deţinători de 
atestat profesional şi card taho-
graf. Experienţă de cel puţin 3 ani 
în efectuarea de transporturi inter-
naţionale, studiile medii şi cunoş-
tinţe mecanică auto, 0736.107.038.

l Primaria comunei Gura Viti-
oarei, cu sediul in comuna Gura 
Vitioarei, str. Principala, nr. 214, 
judetul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea functiei 
contractuale vacante de muncitor 
necalificat (femeie), timp partial – 
4 ore/zi, compartiment adminis-
trativ - deservire: -proba scrisa – in 
data de 27.02.2017, ora 10:00; 
-interviul – in data de 01.03.2017, 
ora 10:00; -termen depunere dosare 
– 10 zile de la aparitia in M.Of., 
partea aIIIa. Condiţiile generale de 
participare cele prevazute la art. 3 
din HG 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Condiţii 
specifice de participare: - studii 
generale; nu se solicita vechime in 
munca. Relaţii suplimentare la 
sediul Primariei comunei Gura 
Vitioarei, între orele 8:00 – 16:30, la 
nr. tel. 0244285067, int.105.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, a următoarelor 
posturi vacante contractuale: 1.
asistent medical de nutriţie şi diete-
tică principal -1 post. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-studii postliceale sau echivalente 
-nutriţie şi dietetică; -certificat de 
grad principal în specialitatea 
nutriţie şi dietetică; -membru al 
OAMGMAMR; -vechime ca asis-
tent medical: minim 5 ani. 2.
muncitor necalificat I -2 posturi. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -fără condiţii de studii şi 
vechime. Înscrieri în perioada: 
06.02.2017-17.02.2017, zilnic, între 
orele 07.30-09.00 şi 13.00-14.30, la 
sediul unităţii; -proba scrisă: 
27.02.2017, ora 10.00; -proba 
interviu: 02.03.2017, ora 10.00. 
Informaţii suplimentare la sediul 
unităţii, la telefon: 0249.512.880, 
int.190, pe: www.smcaracal.webs.
com

l Comuna Ghidfalău, cu sediul 
în localitatea Ghidfalău, str.Prin-
cipală, nr.108, judeţul Covasna, 
organizează concurs, conform 
HG 286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant, cu 
timp de lucru parțial (4 ore/zi), 
de: -număr posturi: 1; -numele 
funcției: muncitor. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă 
în data de 27 februarie 2017, ora 
9.00; -proba interviu în data de 
27 februarie 2017, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: minim 10 clase; -vechime 
3 ani şi 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei 
Ghidfalău. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăria Comunei 
Ghidfalău, persoană de contact: 
D o m o k o s  E r i k a ,  t e l e f o n : 
0745.296.073, fax: 0267.353.787, 

e-mail :  comunaghidfalau@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Valea Călu-
gărească, judeţul Prahova, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: -1 post funcţie 
publică inspector, clasa I, grad 
profesional principal -Comparti-
ment Urbanism; -1 post funcţie 
publică inspector, clasa I, grad 
profesional debutant -Comparti-
ment  Integrare  europeană 
-conform HG 611/2008. Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
pentru: -funcţie publică inspector, 
clasa I, grad profesional principal 
-minim 5 ani; -funcţie publică 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant -fără vechime; -cunoş-
tinţe operare calculator nivel 
mediu. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei Valea 
Călugărească, după cum urmează: 
-23 februarie 2017 -data-limită de 
depunere a dosarelor; -03 martie 
2017 -selecţia dosarelor; -07 martie 
2017 -proba scrisă, ora 10.00; -09 
martie 2017 -proba interviu, ora 
10.00. Relaţii suplimentare: 
tel.0244.235.444; 0764.967.077; 
Compartiment Resurse umane 
-Viorica Mocanu.

l Şcoala Gimnazială Pleşoiu, cu 
sediul în comuna Pleşoiu, str.Mihai 
Eminescu, nr.86, judeţul Olt, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
administrator financiar, 0,5 normă, 
post contractual pe perioadă nede-
t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 27 februarie 2017, ora 
10.00; -proba interviu în data de 28 
februarie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare în 
domeniul economic; -vechime: 
minim 3 ani în specialitatea cursu-
rilor absolvite. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 17 
februarie 2017, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Pleşoiu. Relaţii supli-
mentare la sediul: Şcolii Gimna-
ziale Pleşoiu, telefon: 0249.474.021, 
e-mail: scoala_plesoiu@yahoo.com 

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
Bucureşti organizează la sediul 
spitalului concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuție, perioadă 
nedeterminată: -1 asistent medical 
principal, studii superioare 
-Compartiment ATI; -1 referent de 
specialitate I, studii superioare 
-Biroul Managementul calității 
serviciilor medicale, conform HG 
286/2011. Condiții de participare: 
-asistent medical principal -studii 
superioare: diplomă de licență în 
specialitate, 5 ani vechime ca asis-
tent medical; -referent de speciali-
tate I -studii superioare: diplomă 
de licență, 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate. Data concursului: 
27.02.2017, ora: 10.00 -proba 
scrisă; 02.03.2017 -interviul, ora 
10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor: 17.02.2017, până la ora 
15.00. Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tema-
tica se afişează la sediul şi pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. 
Date de contact: ec. Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
27.02.2017, orele 10,00 proba prac-
tică  şi în data de 06.03.2017 inter-
viul  pentru a  ocupa  2(două)  
funcții contractuale de execuție de: 
-muncitor necalificat –Direcția 
Administrația Piețelor Şi A 
Oborului Dorohoi; Condiţiile gene-
rale, conform art. 3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice de 
ocupare a posturilor: -studii gene-
rale; Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 
umane,  în termen de 10 de zile  
lucrătoare de la data publicării 
anunţului. Pentru relaţii suplimen-
tare vă puteţi adresa la Comparti-
mentul resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi 
sau la tel. 0231/610133, interior 
114.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roşiorii de 
Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţi i lor 
contractuale vacante, conform HG 
286/2011, de: -asistent medical 
principal -secţia Pediatrie: 1 post 
vacant; -infirmieră -secţia Neuro-
logie -2 posturi vacante; -infirmieră 
-secţia Infecţioase -1 post vacant. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 27.02.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 27.02.2017, ora 14.00; -proba 
practică în data de 27.02.2017, ora 
15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de asistent medical 
principal: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform HG 797/1997; 
-adeverinţă de grad principal; -5 
ani vechime în specialitate. Pentru 
posturile de infirmiere: -curs de 
infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane şi 
certificare; -6 luni vechime în acti-
vitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul :  Spitalul  Municipal 
„Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas”, persoană de 
c o n t a c t :  P a s c u  M i h a e l a , 
0247.406.689.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roşiorii de 
Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţi i lor 
contractuale temporar vacante, 
conform HG 286/2011, de: -infir-
mieră -secţia Infecţioase -1 post 
temporar vacant; -infirmieră 
-secţia Neurologie -1 post temporar 
vacant; -asistent medical -secţia 
Chirurgie -1 post temporar vacant. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 20.02.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 20.02.2017, ora 14.00; -proba 
practică în data de 20.02.2017, ora 
15.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Pentru posturile de infirmiere: 
-curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia generală resurse 
umane şi certificare; -6 luni 

vechime în activitate. Pentru 
postul de asistent medical: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare, conform HG 797/1997; -6 luni 
vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul: Spitalul Municipal 
„Caritas” Roşiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas”, persoană de 
c o n t a c t :  P a s c u  M i h a e l a , 
0247.406.689.  

l Primăria Comunei Borca, cu 
sediul în localitatea  Borca, judeţul 
Neamţ,  organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de:  - inspector, clasa 
I, grad profesional debutant, studii 
superioare - 1 post – în cadrul 
Compartimentului Registru 
Agricol şi Urbanism. Concursul se 
va desfăşura astfel: - Proba scrisă 
în data de 27.02.2017, ora 10.00. - 
Proba interviu: data se va stabili 
ulterior. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: - 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Primăriei Comunei Borca 
între 06.02.2017-17.02.2017 
(inclusiv). Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Borca, 
persoană de contact: secretar, Bălă-
cianu Elena, telefon: 0233268005.

l Primăria Comunei Mănăştiur, 
cu sediul în localitatea Mănăştiur, 
str.Principală, nr.29, judeţul Timiş, 
organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante pe perioadă nedeter-
m i n a t ă  d e :  I n s p e c t o r  d e 
specialitate, gr.I (Inspector 
cultural): 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 01.03.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
01.03.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: minim 3 ani în Adminis-
traţie Publică Locală; -cunoştinţe 
operare calculator avansat 
(Word, Excel, Powerpoint etc). 
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 Mănăştiur. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Comunei Mănăştiur, persoană de 
contact: Curuţi Ionel -Primar, 
telefon:  0256.325.850,  fax: 
0256.325.850, e-mail: primaria_
manastiur@yahoo.com 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Dolj, cu sediul în 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu 
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant, repartizat pe perioadă 
nedeterminată, corespunzător 
funcţiei contractuale de conducere 
din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj- Servi-
ciul Cadastru- Biroul Avize şi 
Recepţii, cu încadrare pe perioadă 
nedeterminată după cum urmează: 
1 post şef birou gr.II, în temeiul 
HG 286/23.03.2011, modificată şi 

completată. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă în data de 
27.02.2017 ora 10,00, proba 
interviu în data de 02.03.2017 ora 
10,00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă sau studii 
universitare cu diplomă de licenţă, 
specializarea cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre şi 
cadastru, vechime în specialitate 
de minim 2 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 20.02.2017 
inclusiv, ora 16,00, la sediul OCPI 
Dolj, cam.104. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  O C P I  t e l . 
0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: 
dj@ancpi.ro. Persoană de contact: 
Cocoşilă Andreea.

l Subscrisa Şcoala Gimnazială 
„Radu Tudoran”, Comuna Blejoi, 
cu sediul în satul Blejoi, comuna 
Blejoi, str.Principală, nr.510, 
judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de adminis-
trator financiar (contabil), cu 0,25 
n o r m ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 01.03.2017, ora 10.00; 
-proba practică în data de 
03.03.2017, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 03.03.2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-nivelul studiilor: superioare; 
-vechime: minim 3 ani în domeniu. 
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 Şcolii 
Gimnaziale „Radu Tudoran”, 
Comuna Blejoi. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Radu Tudoran”, Comuna Blejoi, 
persoană de contact: Eftemie 
Anca, telefon: 0720.051.323; 
e-mail: scoalaradutudoran@yahoo.
com.

l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
recrutare, în data de 06.03.2017, 
ora 10, proba scrisă, interviul în 
data de 10.03.2017, ora 10, la 
sediul instituţiei Piaţa 25 Octom-
brie nr. 1, sala de şedinţe în vederea 
ocupării pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor funcţii publice 
de execuţie: - Consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior 
-1 post în cadrul Serviciului resurse 
umane salarizare. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -cerinţe specifice ocupării 
funcţiei publice de consilier juridic, 
grad profesional superior în cadrul 
Serviciului resurse umane salari-
zare -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe 
juridice/ drept. Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiilor publice este 
minimum 9 ani. Dosarele candida-
ţilor vor fi preluate de către secre-
tariatul comisiei de concurs, parter, 
camera 6 la sediul instituţiei, P-ţa 
25 Octombrie, nr. 1 în termen de 20 
de zile calendaristice de la data 
publicării în Monitorul Oficial. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la 
telefon 0261807561 sau pe site-ul 

instituţiei www.satu-mare.ro/ 
anunţuri ocupare posturi.

l Având în vedere prevederile 
art.4, art.54, art.56, lit.„d” şi art.58, 
a l i n . 1 ,  l i t . „ c ”  d i n  L e g e a 
nr.188/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate 
cu prevederile art.11, alin.1 şi 2, 
art.22, alin.1 din HG nr. 611/2008, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, Primăria Comunei 
Tîrnova, jud.Caraş-Severin, orga-
nizează în data de 07.03.2017, ora 
10.00 (proba scrisă) şi 10.03.2017, 
ora 10.00 (interviul), la sediul 
primăriei, concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: consilier I, grad profesional 
debutant, compartiment agricol. 
A.Probele de concurs: 1.Selecția 
dosarelor de înscriere; 2.Proba 
scrisă; 3.Proba interviu; B.Condiții 
de participare la concurs: Gene-
rale: a)are cetăţenia română şi 
domiciliul în România; b) cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi; d)are capacitate deplină de 
exerciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare funcţiei publice 
pentru care candidează, atestată 
pe bază de examen medical de 
specialitate; f)îndeplineşte condi-
ţiile de studii prevăzute de lege 
pentru funcţia publică; g)îndepli-
neşte condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; h)nu a 
fost condamnată pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei publice, cu excepţia situa-
ţiei în care a intervenit reabilitarea; 
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 desfăşurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Speci-
fice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţe 
administrative; -cunoştinţe operare 
PC- nivel avansat; -abilităţi de 
comunicare. Termenul de depu-
nere a dosarelor este data de 
22.02.2017, inclusiv, ora 14.00, la 
registratura Primăriei Comunei 
Tîrnova. Relaţii suplimentare se 
pot obţine zilnic de la secretarul 
comunei Tîrnova sau la tel: 
0255.234.704.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache, nr.37-39, sector 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale: -1 (un) post asistent 
medical, secţie chirurgie generală, 
nivel studii PL, vechime în specia-
litate minim 6 luni -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post asis-
tent medical,  secţie clinică 
chirurgie generală, nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 6 
luni -perioadă nedeterminată; -1 
(un) post asistent medical prin-
cipal, secţie ATI, nivel studii PL, 
vechime în specialitate minim 5 
ani -perioadă nedeterminată; -1 
(un) post asistent medical, 
compartiment gastroenterologie, 
nivel studii PL -perioadă nedeter-
minată. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului 
de identitate; -copia certificatului 
de naştere, de căsătorie; -copie 
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acte studii şi alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă 
şi, după caz, în specialitate; -cazi-
erul judiciar; -adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare; -curriculum 
vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului European şi 
domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are 
vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndepli-
neşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau de condiţii 
specifice, potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
execepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordi-
nului MS nr. 1470/2011: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau  
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare, 
conform HG 797/1997; -concurs 
pentru ocuparea postului . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii, conform calenda-
rului următor: -27 februarie 2017, 
ora 10.00 -proba scrisă; -01 martie 
2017, ora 10.00 -interviul. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor 
la concurs: 17 februarie 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 ANUNŢ. R.A. ROMATSA 
„Administraţia Română a Servici-
ilor de Trafic Aerian” -Direcţia 
Regională Bucureşti, având ca 
obiect principal de activitate furni-
zarea de servicii de navigaţie 
aeriană operatorilor aerieni care 
operează în spaţiul aerian al 
României, anunta  organizarea 
unui examen/concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
inginer diplomat PNA/CNS SUR/
DPS. Examenul/concursul se va 
desfăşura la sediul RA ROMATSA 
–Directia Regionala Bucuresti din 
Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.10, 
Bucureşti, în intervalul 22.02.2017-
23.02.2017 de la ora 09.00. Nivel 
studii: diploma/licenta de inginer 
intr-una din urmatoarele speciali-
zari: Electronică şi Telecomuni-
catii, Automatică, Aeronave, 
Informatica, Stiinta Computerelor. 
Cunostintele/cerintele necesare  
participarii la concurs/examen 
sunt următoarele: 1. Programare: 
C++; 2.Limbaje Scripting -Linux 
shell; 3.Baze de date SQL; 4.
Sisteme de operare (Linux, 
Windows) -administrare si progra-
mare (API); 5.Networking; 6.
Noțiuni de hardware calculatoare 
- arhitectura Intel x86 si familie 
servere HP DL380. Un plus îl 
constituie cunoasterea Java, 
ORACLE, awk, python, perl. Alte 
cerinte: Abilitate in depanare la 
nivel de componenta a calculatoa-
relor/serverelor; Abilitate in comu-
n i c a r e a  c u  u t i l i z a t o r i i 
echipamentelor/software-ului; 
Spirit de lucru in echipa si disponi-
bilitatea de a lucra in schimburi 
(ture de zi, de noapte, lucru in 
perioada sarbatorilor legale, etc); 
Cunoştințe de Limba engleza. 
Bibliografie orientativa: -C++11 – 
ISO/IEC 14882:2011; -Andrew S. 
Tanenbaum -Modern Operating 
Systems (4th Edition); -Andrew S. 
Ta n e n b a u m  -  S t r u c t u r e d 
Computer Organization (6th 
Edition); -Cameron Newham 
-Learning the bash Shell; -Christo-
pher Negus -Red Hat Linux Bible: 
Fedora and Enterprise Edition; 
-Michael Karbo „PC Architecture” 
(http://www.karbosguide.com/

books/pcarchitecture/start.htm); 
-Sander van Vugt „Red Hat Linux 
6 Administration”; -Michael 
Kerrisk „The Linux Programming 
Interface”; -Microsoft Developer 
Network (MSDN); -Andrew S. 
Ta n e n b a u m  - C O M P U T E R 
NETWORKS (5th Edition); 
-http://h20566.www2.hpe.com/
portal/site/hpsc/public pt familia 
de servere DL380. Concursul se va 
desfasura in doua sesiuni: una 
teoretica (scrisa, inclusiv test limba 
engleza, eliminatorie, nota minima 
de trecere 7.00), una practica (nota 
minima de trecere 7.00). In cadrul 
sesiunii teoretice concurentii vor 
trebui sa raspunda la un chestionar 
ce va cuprinde intrebari din cadrul 
tematicii propuse. In cadrul sesi-
unii practice concurentii vor trebui 
sa rezolve o problema practica 
indicata de organizatorii concur-
sului pe echipamente puse la 
dispozitie de acestia. Nota finala se 
va calcula ca medie aritmetica. 
Ordinea finala va fi cea rezultata in 
urma rezolvarii eventualelor 
contestatii. Candidatul selectionat, 
in ordinea descrescatoare a medi-
ilor generale, va fi declarat admis 
numai dupa ce vizita medicala pe 
care o va efectua pe cont propriu , 
in cadrul Institutului National de 
Medicina Aeronautica si Spatiala 
Bucuresti (INMAS) din Str. Mircea 
Vulcanescu nr. 88, sector.1, Bucu-
resti, ii va oferi certificarea medi-
cala necesara obtinerii licentei 
pentru personal PNA-Tc. Docu-
mentele necesare pentru inscrierea 
la examen/concurs: -cerere de 
înscriere la examen/concurs; 
-buletin sau adeverinta/carte de 
identitate; -cazier judiciar; -certifi-
cate medical (apt munca- de la 
medical de familie); -documente 
care atesta studiile si pregatirea 
profesionala; -carnet de munca 
(dupa caz); -livret militar (dupa 
caz); -curriculum vitae. La 
înscriere  se vor prezenta docu-
mentele originale în vederea ates-
tării pentru conformitatea copiilor 
ce raman la dosarul de inscriere la 
examen/concurs. Inscrierea la 
examen/concurs se va face la sediul 
R.A. ROMATSA –Directia Regio-
nala Bucuresti din Bd.Ion Ionescu 
de la Brad, nr.10, Sect.1, Bucureşti, 
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până cel mai târziu la data de 
20.02.2017, ora 15.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de luni până 
joi între orele 09.00–16.00 şi vineri 
între orele 09.00-13.00 la tel.
(021)208.33.17- Sectia PNA/CNS 
şi (021)208.33.78 –Serviciul 
Resurse Umane. Rezultatele 
concursului se vor afişa la sediul 
unitatii în max. 3 zile la data inche-
ierii sustinerii  examenului/concur-
sului. Contestaţiile se pot depune 
la secretariatul Directiei Regionale 
Bucureşti, în cel mult 2 zile lucra-
toare de la data anuntarii, afisarii 
rezultatelor examenului/concur-
sului. Rezultatele analizei contesta-
tiilor se vor afisa in termen de 
maximum 5 zile lucratoare de la 
data expirarii termenului de depu-
nere al contestatiilor. NOTĂ: 
-ROMATSA- Directia Regionala 
Bucuresti nu asigura decontarea 
cheltuielilor ocazionate de vizita 
medicala la INMAS. -ROMATSA 
-Directia Regională Bucureşti nu 
asigură locuinţă.

l Primăria Comunei Grozeşti,  
Judeţul Mehedinţi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante, de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul compartimen-
tului agricol. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei Comunei 
Grozeşti, Judeţul Mehedinţi, în 
data de 07.03.2017, orele 10, proba 
scrisă şi în data de 10.03.2017, 
orele 10 -interviul. Condiţii speci-
fice: -studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  în specializarea topo-
grafie sau cadastru; -cunoştinţe  de 
operare pe calculator, nivel bază. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Grozeşti, Judeţul Mehedinţi, 
telefon 0252373750.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului situat 
în intravilanul judeţului Iaşi, 
comuna Movileni, compus din 
teren în suprafaţă de 50.000mp 

având nr.cadastral 60.366, la preţul 
de 17.060Lei. 0232.270.997.

CITAȚII  
l Se citeaza prin publicitate debi-
torul Popa Trandafir in contradic-
toriu cu creditorii Sabau Dumitru 
si Sabau Florica si tertul poprit 
Roza  Mar ia  ,  in  dos .  nr. 
380/246/2016 avand ca obiect vali-
dare poprire, aflat pe rolul Judeca-
toriei Timisoara.Termen judecata; 
23.02.2017.

l Se citeaza numita Cocoaşă Vali 
în calitate de pârâtă în cauza 
nr.23067/197/2015 la Judecătoria 
Braşov în data de 20.02.2017, ora 
9.00, avand ca obiect divorţ în 
contradictoriu cu Cocoaşă Ciprian.

l S.C. Lady S.R.L. este chemată la 
Judecatoria Iasi Str. Anastasie  
Panu, nr.25, Completul C17, Sala 
3, Sectia Civila, în ziua de 21 
februarie 2017, ora 08:30, în cali-
tate de pârâtă, în proces cu Asoci-
atia de Locatari P.T. 3 Nicolina 1 
Iasi, în calitate de reclamantă, 
pentru Fond-Pretentii, în Dosarul 
nr. 29121/245/2015. 

l Se citează pentru dezbatere 
succesorală după defunctul Turcu 
Georgel Romulus numita Turcu 
Liliana Mirela, cu ultima adresă 
cunoscută în Braşov, str. Spicului, 
nr. 16, bl. 53, sc. A, ap. 27, la sediul 
Biroului Notarial Socaciu George, 
Codlea, str. Lungă, nr. 131, pentru 
data de 14 februarie 2017, între 
orele 11 -12.

l Nuţulescu Ion, fiul lui Nicolae şi 
Antina,  născut  la  data de 
14.07.1932, în localitatea Ţintea, 
j u d e ţ u l  P r a h o v a ,  C N P : 
1320714290071, cu domiciliul 
cunoscut în oraşul Băicoi, str. Avia-
torilor, nr. 75, judeţul Prahova, este 
citat la Biroul Individual Notarial 
Toneaţă Maria, din Filipeştii de 
Pădure, Str. Gării, nr. 828B, bl. 
29B, parter, jud. Prahova, pentru 
termenul din 08.03.2017, ora 9.00, 
în dosarul succesoral nr. 9/2017, 
având ca obiect succesiunea 
defunctei Nuţulescu D.Ana, dece-
dată la data de 09.03.2015, cu 
ultimul domiciliu în oraşul Băicoi, 
str. Progresul, bloc 20, sc. A, ap. 20, 
j u d e ţ u l  P r a h o v a ,  C N P : 
2410203290075.

l Moldovan Robert Vasile cu 
ultimul domiciliu  sat Sabasa, 
Borca, Neamț este citat la Judecă-
toria Bicaz,  Neamț, camera B, în 

ziua de 06.03.2017, completul C2, 
ora 09:30, în calitate de intimat, în 
proces cu Comuna Borca  prin 
reprez. legal PRIMARUL în cali-
t a t e  d e  p e t e n t  î n  d o s a r 
998/188/2016 înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunităţii 
P V C C  s e r i a  P A  n r . 
1797617/19.05.2014

l Subscrisul Centrul Român 
Pentru Administrarea Drepturilor 
A r t i ş t i l o r  I n t e r p r e ţ i  - 
CREDIDAM, cu sediul în Str. C.A. 
Rosetti, nr. 34, sector 2, Bucureşti, 
reprezentat prin director general 
Ştefan Gheorghiu, în calitate de 
r e c l a m a n t  î n  d o s a r u l  n r. 
32182/3/2016, aflat pe rolul Secţiei 
a V-a Civile a Tribunalului Bucu-
reşti, având ca obiect drepturile 
conexe datorate artiştilor inter-
preţi, cităm pârâta, GXG Clasic 
Ryco SRL, cu sediul social în str. 
Covaci, nr. 6-8, sector 3, Bucureşti, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/3997/2011, să se 
prezinte la termenul de judecată 
din data de 02.03.2017, cam. 101, 
PI 1, ora 08:30.

DIVERSE  
l Solomon Hai, proprietar imobil 
str. Radu Boiangiu, nr. 24, sect .1, 
prin prezentul anunţ iniţiez proce-
dura de aprobare PUD pentru Str. 
Radu Boiangiu, nr. 24, sect. 1, 
conform C.V. nr. 974/103/B/4595 
din 27.04.2016.

l Tempo Insolv SPRL anunta 
deschiderea procedurii simplificate 
de insolventa privind pe Vegfruct 
Logistic SRL, cu sediul in Ploiesti, 
str. Laboratorului, nr. 15B, biroul 
nr.1, locatia C2 (in incinta Incaf 
L o g i s t i c s  S e r v i c e s  S R L ) , 
J29/674/2012, CUI 30138251, 
Tribunalul  Prahova,  dosar 
nr.6714/105/2016. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor 01/02/2017, 
termenul  tabel  pre l iminar 
13/02/2017, termen tabel definitiv 
10/03/2017, adunarea creditorilor 
va avea loc la 17/02/2017 ora 11 la 
sediul lichidatorului judiciar. 

l Dumitru Gheorghe, avand 
domiciliul in com.Berceni, judet 
Ilfov, titular al planului P.U.Z-an-
samblu locuinte P+1E+M, func-
tiuni complementare, amenajare 
circulatii, asigurarea utilitatilor, in 
localitatea Berceni, judet Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
av izulu i  Favorabi l  pentru 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executrare Silită - Persoane Fizice. Nr. dosar executare: 
1850201035304. Emis în: 02-02-2017. Afișat în: 03-02-2017. În 
temeiul prevederilor art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală, facem cunoscut că în data de 15-02-, 
ora 11:00:00, în AJFP Argeș, Bd. Republicii, nr. 118, Corp B, et. 4, 
cam. 3 se vor vinde, prin licitație publică cu strigare, active 
aparținând debitorului: Burcea Florian Bogdan din Pitești, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cota de 1/2 
din Apartament 50.89 mp, situat în str. Exercitu, bl. A9, sc. C, ap. 
18 nr. CF/cad 82063-C1-U15, 95.376 lei; Teren 430 mp, nr. CF 
80395 nr cad 4256/9, situat în Ștefănești, jud. Argeș, 27.835 lei; 
Cota de 1/10 din teren 527 mp, nr. CF 80390, nr. cad. 4256/6, 
situat în Ștefănești, jud. Argeș, 3.411 lei; Cota de 1/2 din Auto 
VW, serie șasiu WWZZZ3BZ3E167880, nr. AG-30-BOG - an 2003, 
4.973 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 
bunurile pe care le doresc, ofertanții vor trebui să depună până în 
ziua lucrătoare anterioară licitației un plic sigilat, cu mențiunea: 
documente de participare la licitația din 15-02-17, aferentă 
debitorului respectiv, care să conțină: cererea de participare, 
oferta de preț, dovada depunerii taxei de participare (10% din 
valoarea de pornire a licitației) în contul RO17TREZ0465067X 
XX013347, deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250, alin. (7) din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: ipotecă Unicredit Tiriac, BCR SA. Îi invităm pe toți 
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua lucrătoare anterioară licitației. Împotriva prezentului înscris, 
cei interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Relații suplimentare se pot afla de la AJFP Argeș, Bd. Republicii, nr. 
118, Corp B, et. 4, cam. 9, tel. 0248.211511, int. 3340.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 
TR-AC 23208/30.01.2017. Anunț privind vânzarea la licitație 
publică. În temeiul art. 23, art. 30 din HG nr. 731/2007 
republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicarea OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și 
condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, facem cunoscut că în ziua de 09, 
luna februarie, anul 2017, orele 10.00, în localitatea Alexandria, 
str. Dunării, nr. 188, se va vinde prin licitație publică următorul 
bun mobil, proprietate privată a statului: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, inclusiv TVA; Autoturism marca BMW 318 I SE, nr. 
înmatriculare V-763-FGK - volan dreapta, an fabricație 1999, 
serie șasiu WBAAN92090NB06456, serie motor 01569264, 
capacitate cilindrică 1895 cmc, benzină, nr. kilometri la bord 
158.015, grad uzură 80%, preț evaluare: 10.102,50 lei cu TVA; 
pasul de licitație este de 500 lei, conform art. 24, alin (11) din HG 
731/2007, republicată. 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 de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cum- 
părare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din  
prețul de pornire al licitației, achitată în contul IBAN 
RO09TREZ6065085XXX006874, CUI 4568128, deschis la Trezo-
reria municipiului Alexandria; împuternicirea persoanei  care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare, la locul fixat în acest 
scop. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon 0789.598.171.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Ialomița organizează pe data de 16.02.2017, la sediul din 
municipiul Slobozia, Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, camera 609, 
licitație publică în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. Licitație 
organizată în data de 16.02.2017, ora 11.00, pentru vânzarea 
unei autoutilitare marca Fiat Ducato, diesel, an fabricație 1999, 
preț de pornire licitație 8.647,00 lei. Pasul de licitație este de 100 
lei. 2. Licitație organizată în data de 16.02.2017, ora 12.00, 
pentru vânzarea unui imobil situat în localitatea Slobozia, județul 
Ialomița (complex Bora), constând în teren intravilan în suprafață 
de 152.669 mp, teren extravilan în suprafață de 58209 mp și 
construcțiile edificate pe acestea, prețul de pornire al licitației fiind 
de 13.607.461,62 lei (preț cu TVA). Pasul de licitatie este de 5% 
din prețul de pornire a licitației. Condițiile de participare:conform 
HG 731/2007 republicată, cei interesați vor achita o garanție de 
participare de 10% din prețul de pornire a licitației în contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la 
Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de participare la 
licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată 
până la data de 15.02.2017, ora 16.00, la registratura A.J.F.P. 
Ialomița. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. 
Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, 
cam. 609, telefon 0243.237140 - interior 160.
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P.U.Z-ansamblu locuinte P+1E+M, 
functiuni complementare, amena-
jare circulatii, asigurarea utilita-
tilor. Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean-Ilfov si a fost 
discutata in sedinta CATU-nr. 11C 
din data de 16.08.2016. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc/ in 
scris /la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean-Ilfov, 
cu sediul in Municipiul Bucuresti, 
str. Gheorghe Manu, nr. 18, sector 
1 (tel. 021/212.56.93), in termen de 
15 zile  calendaristice de la publi-
carea anuntului, incepand cu data 
de 02.02.2017.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Nexus 
Distribution SRL desemnat prin 
hotararea din data de 31.01.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 27816/3/2016, notificã deschi-
derea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr.  85/2014 
împotriva Nexus Distribution SRL, 
cu sediul in Bucureşti Sectorul 3, 
Str. Gheorghe Doja, Nr. 37, Ap. 
Camera 1, CUI 17478388, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/6898/2005. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Nexus Distri-
bution SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 27816/3/2016, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 17.03.2017; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
07.04.2017; c) termenul pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv la 24.04.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 14.04.2017, ora 14.00; 
e) adunarea generala a asociatilor 
la data de 09.02.2017, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.
 
l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplificate 
de insolvență a debitorului SC 
So lut ion  Auto  SRL,  CIF : 
17939392, J25/531/2005 de către 
Tribunalul Mehedinţi în dosar nr. 
4650/101/2016. Termen pentru 

depunerea cererilor de creanţe 
15.03.2017; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea şi 
afişarea tabelului preliminar al 
creanţelor este la 22.03.2017, 
Termen pentru soluționarea even-
tualelor contestații împotriva tabe-
lului preliminar este de 7 zile de la 
data publicării în BPI; Termen 
pentru întocmire şi afişare tabe-
lului definitiv consolidat al crean-
ţelor 12.04.2017.

l În temeiul art. 99 alin.(3) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii simplificate 
de insolvență a debitorului SC 
Agentia de Paza 93 Guard Security 
SRL, CIF: 32295376, J25/312/2013 
de către Tribunalul Mehedinţi în 
dosar nr. 156/101/2017. Termen 
pentru depunerea cererilor de 
creanţe 15.03.2017; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului 
preliminar al creanţelor este la 
22.03.2017, Termen pentru soluțio-
narea 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 12.04.2017.

l Primăria comunei Băiuţ având 
sediul în judeţul Maramureş, 
titular al Planului Amenajamen-
tului Silvic „UP II Băiuţ”, din 
Băiuţ,  judeţul Maramureş, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Mara-
mureş, din localitatea Baia Mare, 
str. Iza, nr. 1A, de luni până joi 
între orele 09.00- 15.00 şi vineri 
între orele 9.00- 13.00. Observaţii/ 
comentarii şi sugestii se primesc la 
sediul A.P.M. Maramureş în 
termen de 18 zile de la data publi-
cării anunţului.

l SC Ekol Inter Parc  SRL, cu 
sediul social in localitatea Nadlac, 
Calea Aradului nr.1 judet Arad, 
CUI 31992510, J02/764/2013, mail 
dacian.badescu@gmail.com tel 
0746/566.330, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu pentru activi-
tati de “Intretinerea si repararea 
autovehiculelor” – spalatorie auto 
CAEN 4520 , activitati ce se 
desfasoara la punctul de lucru 

situat in Arad, str. Padurii nr.115, 
judet Arad,  avand ca principalele 
faze ale procesului tehnologic: 
aprovizionare cu solutii pentru 
spalat si curatat auto, spalat exte-
rior si interior auto etc. Masurile de 
protectie a factorilor de mediu 
sunt: Apa: Nu este cazul. Aer: Nu 
este cazul. Sol: Platforma betonata. 
Gestiunea deseurilor: Pubele. 
Observatiile publicului formulate 
in scris/informatiile privind poten-
tialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN, COD 
310132, telefon 0257/280.331 fax 
0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

l Aceasta informare este efectuată 
de S.C. Vino Imperium Doc S.R.L. 
cu sediul în Arad, Bulevardul 
Revoluției nr. 78, ap 1, tel. 
0728153946, ce intenționează să 
solicite de la Administraţia Naţio-
nală “Apele Romane”; Adminis-
t r a ţ i a  B a z i n a l ă  d e  A p ă 
„CRIŞURI” Oradea, aviz de 
gospodărire a apelor pentru reali-
z a r e a  l u c r ă r i i  “ d e m o l a r e 
construcţii existente, înfiinţare 
capacitate de producţie şi îmbute-
liere vin” cu amplasament in jud. 
Arad, Oraş Pâncota, sat Măderat, 
teren extravilan, situat pe DE 1251 
FN (drum asfaltat), extras de CF 
302007- Pâncota. Aceasta investiție 
este nouă. Ca rezultat al procesului 
de producție vor rezulta următoa-
rele ape uzate: menajere (perma-
nent), tehnologice şi pluviale 
(temporar) ce se vor evacua astfel: 
Ape menajere – bazin etanş vidan-
jabil – duse la Staţia de Epurare 
Pâncota Ape tehnologice (conven-
ţional curate, conform NTPA 
001/2005) – bazin etanş vidanjabil 
- la irigaţii culturi viţă de vie. Ape 
pluviale - bazine metalice - la 
irigaţii culturi viţă de vie. Nu se 
prevăd epurări locale. Aceasta 
solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată. Persoa-
nele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii sau recoman-
dări se pot adresa solicitantului la 
adresa menționată după data de 
20.01.2017.

ADUNĂRI GENERALE  
l Erată: referitor la Convocarea 
pentru data 07.03.2017 orele 10.00 
a acţionarilor S.C. Utiltrans S.A. 
publicat în Jurnalul National din  
02.02.2017, „data de 01.02.2017” 
se va cit i  corect  „data de 
02.02.2017”.

l SC Eurotire Plant SA, str.Porțile 
de Fier nr.1, camera 6, Drobeta 
Turnu Severin, jud.Mehedinți, 
J25/67/2011, CUI: 1605655. În 
baza prevederilor pct.13.1 din 
Actul constitutiv şi a dispoziţiilor 
Legii 31/1990 republicată, Consi-
liul de Administraţie al SC Euro-
tire Plant SA, cu sediul în str.
Porțile de Fier, nr. 1, camera 6, 
Drobeta Turnu Severin, Jud.Mehe-
dinți, înregistrată în Registrul 
Comerţului cu nr. J25/67/2011, 
CUI: 1605655, convoacă pentru 
data de 06.03.2017, ora 11:00 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în Str. Porțile de Fier 
nr.1, camera 6, Drobeta Turnu 
Severin, Jud.Mehedinți. În cazul în 
care nu sunt întrunite condiţiile 
pentru cvorum în prima convo-
care, adunarea se convoacă pentru 
z iua  următoare ,  respect iv 
07.03.2017 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţilor este următoarea: 1.
Prelungirea mandatului membrilor 
Consiliului de Administraţie până 
la data de 15.03.2018. 2.Actuali-
zarea Actului Constitutiv al socie-
tăţii în conformitate cu hotărârea 
adoptată conform punctului 1 de 
mai sus. Lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a membrilor Consi-
liului de Administraţie se află la 
dispoziţia acţionarilor la adresa 
din Str.Porțile de Fier, nr.1, camera 
6, Drobeta Turnu Severin, Jud.
Mehedinți. Data de referinţă 
stabilită de Consiliul de Adminis-
traţie pentru determinarea acţio-
narilor îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze la Adunarea Generală 
convocată este 22.02.2017. Acţio-
narii reprezentând, individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social al Societăţii au 
dreptul, în condiţiile legii, să 
introducă noi puncte pe ordinea 
de zi. Cererile de completare a 
ordinii de zi se înaintează Consi-
liului de Administraţie în cel mult 
15 zile de la publicarea convocării. 
Accesul şi/sau votul acţionarilor 
şi/sau a reprezentanţilor acestora 
îndreptăţiţi să participle la 
Adunările Generale este permis 
prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul persoa-
nelor fizice cu actul de identitate 
(buletin de identitate/carte de 
identitate pentru cetăţenii români 
şi paşaport/permis de şedere 
pentru cetăţenii străini) 
sau în cazul persoa-
nelor juridice şi al 
acţionarilor persoane 
fizice reprezentate cu 
Procura specială 
dată persoanei fizice 
care le reprezintă. 
Începand cu data de 
10.02.2017 de la 
sediul societăţii se 
pot obţine modelele 
de procură, informa-
ţiile şi materialele 
referitoare la chesti-
un i l e  inc luse  în 
ordinea de zi. Preşe-
dinte al Consiliului 
de Administraţie: 
27.01.2017, Calin 
Daniel-Marian.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
si/sau negociere directa teren in 
suprafata de 247 mp situat in 
Busteni, B-dul Libertatii nr.190A, 
jud.Prahova, zona centrala, propri-
etatea debitoarei S.C Mcorient 
Tour SRL, la pretul de 30.750 
EUR, pret redus cu 25%. Licitatia 
va avea loc in zilele de 14, 20, 27 
februarie si 7 martie 2017, orele 11 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l Lichidator  judiciar  CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie 
publica si/sau negociere directa 
imobilul constructie si teren in 
suprafata de 796 mp, situat in 
Comuna Ceptura, sat. Ceptura de 
Jos, jud. Prahova proprietatea 
debitoarei S.C Web Steel SRL, la 
pretul de 30.300 EUR. Licitatia va 
avea loc in zilele de 14, 20, 27 
februarie si 7 martie 2017, orele 13 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47 
jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la 
tel. 0728.878298.

l Lichidator  judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
cu strigare bunul imobil casa si 
teren in suprafata de 1900 mp 
situat in Com. Cornesti sat. Cris-
teasca nr. 6, jud. Dambovita, 
proprietatea debitorului SC Imobi-
liar Leasing IFN SA, la pretul de 
pornire de 10.350 EUR (TVA 
inclus) pret redus cu 25%. Licitatia 
va avea loc in data de 14, 17, 20, 
24, 27 februarie si 3 martie 2017 
orele 15, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor 
nr. 47 jud. Prahova. Relatii supli-
mentare la tel. 0728.878298. 

l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor aflate 
in patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul 
de evaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 07.02.2017, 
0 9 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
2 2 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 2 . 2 0 1 7  s i 
28.02.2017 orele 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7, jud. Prahova. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.

l SC Altenergy Solutions SRL, 
societate aflata in faliment, prin 
l ichidator  judic iar  anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoa-
relor bunuri mobile aflate in patri-
moniul debitoarei si anume: 
autoutilitara N1 Dacia Logan 
PH-12-MUW – vechime 7 ani, la 
pretul de 4.740 lei, autoutilitara 
Peugeout PH-13-WNE - vechime 
7 ani, la pretul de 4.260 lei, piese 
de schimb: accenditoare, adaptor, 
aerisitor automat soalare, agent 
frigorific, air pressure switch, 
anod magneziu, ans ghidaj tije, 
ansamblu ghidaj tije WB, antigel 
superconcentrat termo protect 
20Kg, clema fixare tub PPR20, 
colier metal S+D ½, etc., obiecte 
de inventar: birou, scaun mobil, 
dulap mare acte, aparat de 
sudura, set chei combinate, etc. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 40% fata de cel stabilit in 
rapoartele de evaluare aprobate 
de Adunarea Creditorilor in 
29.10.2015. Sedintele de licitatii 
vor  avea  loc  pe  data  de : 
0 7 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  0 9 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
1 4 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  1 6 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017 
si 28.02.2017 orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare 
l a  t e l e f o n  0 7 4 4 3 7 0 2 3 6  s i 
0344104525. 

ANUNȚ
Penitenciarul Tulcea, cu sediul în Str.Babadag nr.142, telefon 0240.531.551, fax: 

0240.533.651, vinde prin licitație publică deschisă cu strigare în data de 20.02.2017 ora 
1000 următoarele mijloace fixe:

La licitația publică deschisă cu strigare poate participa orice persoana fizică sau 
juridică care va prezenta până la data limită stabilită prin caietul de sarcini toate docu-
mentele solicitate. Garanția de participare se plăteşte la caseria unității cu cel puțin 3 zile 
lucrătoare înaintea desfăşurării licitației.

În cazul neadjudecării la prima licitație, următoarele două vor fi reluate în data de 
27.02.2017 ora 1000 respectiv 06.03.2017 ora 1000 la sediul Penitenciarului Tulcea.

Nr. 
Crt .

Denumirea mijlocului fix Nr. de 
inventar

Prețul de pornire a 
licitației (fără TVA)

Cuantumul garanției 
de participare 

(fără TVA)
1 Autocamion RD 10215  3558.33 355.83

2
Autoturism Dacia Super 
Nova Clima Clim 1496

 416.67 41.67

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. 
1260/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 12.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Katila S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, 
str. Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B, etj. 1, ap. 3, cod fiscal 23066241, în dosar de executare nr. 
23066241, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Furgon 
Fiat Ducato JTD, an fabric. 2000, sș. ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, culoare 
alb, nr. înmatriculare CL-03-TRT, valoare 3.308 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 03.02.2017. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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l SC Fabissimo Group SRL, prin 
l ichidator judiciar,  anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul acesteia, respectiv: magazine 
tip termopan cu suprafete diferite 
si preturi cuprinse intre de 1.395,5 
lei si 2.392 lei, etc. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare incuviintat de Adunarea 
Creditorilor din 18.11.2015. Licita-
ţiile vor avea loc pe data de: 
07.02.2017, 09.02.2017, 14.02.2017, 
16.02.2017, 21.02.2017, 22.02.2017, 
23.02.2017 si 28.02.2017 orele 13.00 
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
0732405295, 0344104525.

l SC Oniro SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societății. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
C r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
13.08.2015, pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de 
09.02.2017, 14.02.2017, 16.02.2017, 
21.02.2017, 23.02.2017, 02.03.2017, 
09.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017 
si 30.03.2017 orele 13.00 în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Macogres Cons SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica bunurilor mobile aflate 
in patrimoniul societatii si anume: 
autoturism Renault Megane la 
pretul de 5.325 lei, semiremorca 
platforma la pretul de 2.625 lei, 
autotractor Volvo la pretul de 
30.375 lei. Licitatia publica are loc 
in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 20.10.2016 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% fata de cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor 
avea loc pe data de 08.02.2017, 
09.02.2017, 14.02.2017, 16.02.2017, 
21.02.2017, 23.02.2017, 28.02.2017, 
02.03.2017, 07.03.2017 si 09.03.2017 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare la 
tel. 0344104525.

l SC Fabioilo Company SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-

tatie publica bunurilor aflate in 
patrimoniul societatii si anume: 
imobilul situat in com. Albesti – 
Paleologu, sat Albesti – Paleologu, 
jud. Prahova, tarlaua 15, parcela 
Cc 285, compus din cladire birouri, 
anexa, anexa centrala si teren 
intravilan in suprafata de 3.069 
mp la pretul de 79.612,5 lei; 
rezervor cilindric oriz. 2 buc la 
pretul de 14.550 lei/buc; cazan 
Baltur la pretul de 12.600 lei; 
injector Baltur la pretul de 570 lei, 
Haba 45 mc la pretul de 13.275 lei, 
rezervor metalic 2 buc la pretul de 
13.537,5 lei/buc, cazan abur 300 
kg/h la pretul de 7.650 lei, laptop la 
pretul de 135 lei, mobilier – masa 
dulap si 2 scaune la pretul de 165 
lei. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
data de 26.10.2016 si a regulamen-
tului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 08.02.2017, 
09.02.2017, 10.02.2017, 14.02.2017, 
15.02.2017, 16.02.2017, 21.02.2017, 
22.02.2017 23.02.2017 si 28.02.2017 
orele 13.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.

l SC Storsistem SRL societate 
aflata in faliment anunta vanzarea 
la licitatie publica a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: autoutilitara 
Dacia Pick-up, la pretul de 180 lei, 
Atelier Mecanic Prelucrare 
Componente JO la pretul de 67,5 
lei, Dacia 1310 Break la pretul de 
180 lei, Dacia Papuc 5 la pretul de 
202,5 lei, Daewoo Tacuma la pretul 
de 1.250 lei, Volkswagen Passat la 
pretul de 4.450 lei, Volvo la pretul 
de 22,5 lei, Dacia Double Cab la 
pretul de 270 lei, Fierastrau 
Circular Compa 300 JET la pretul 
de 219,5 lei, Fierastrau Debitat 
KGS 305 Metabo la pretul de 352 
lei, Fierastrau debitat cu disc de 30 
Santo la pretul de 65 lei, masina 
frezat Teu penumatica Taha 
Bayrak, la pretul de 1.550 lei, 
compresor Air Master 270L la 
pretul de 1.100 lei, masina de lipit 
Taha Bayrak la pretul de 1.525 lei, 
masina de debavurat Bautech la 
pretul de 4.475 lei, Rolgang la 
pretul de 507,5 lei, scara Sveltina la 
pretul de 84,5 lei, masina de gaurit 
si drenat la pretul de 1.922 lei. 
Licitatia are loc in baza hotararii 

Adunar i i  Credi tor i lor  d in 
28.07.2016 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
50% din cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 09.02.2017, 
14.02.2017, 21.02.2017, 23.02.2017, 
07.03.2017, 09.03.2017, 16.03.2017, 
21 .03 .2017 ,  28 .03 .2017  s i 
30.03.2017, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la sediul societatii lichidatorului 
jud ic iar  ca t  s i  l a  t e l e fon 
0344104525.

l SC Teomed Logistic Parc SRL, 
prin lichidator judiciar anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a 
urmatoarelor bunuri mobile: disc 
agricol la pretul de 10.650 lei, 
masina confectionat cuie la pretul 
de 375 lei, masina rindeluit la 
pretul de 4.387,5 lei, masina 
universala de tamplarie la pretul 
de 3.900 lei, generator curent la 
pretul de 37,5 lei, dumper articulat 
A25C – 2buc la pretul de 41.550 
lei/buc, autoturism Volkswagen 
(stare de nefunctionare) la pretul 
de 555 lei. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 25% fata de cel 
stabilit in raportul de evaluare, 
incuviintat de Adunarea Credito-
rilor din 20.09.2016. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de: 09.02.2017, 
14.02.2017, 21.02.2017, 28.02.2017, 
02.03.2017, 07.03.2017, 14.03.2017, 
21 .03 .2017 ,  28 .03 .2017  s i 
30.03.2017, orele 12.00, în Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n 
0344104525.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin admi-
nistrator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a unor bunuri aflate in 
patrimoniul debitoarei, in sensul 
ca urmatoarele bunuri, respectiv 
F e r m a  1  –  c o m p u s a  d i n : 
construcţii, depozit, casa de locuit, 
depozit, sopron tractoare, casa de 
locuit, baraca metalica, rampa 
spalat masini, fosa septica, put şi 
teren aferent situata in Boldes-
ti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova, la pretul de 276.450 lei; 
Ferma 1 – C7 (demisol) compusa 
din: construcţie cantina - demisol 
şi teren aferent, situata in Boldes-
ti-Scaieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova, la pretul de 36.200 lei; 
F e r m a  8  –  c o m p u s a  d i n : 

constructii dormitor, atelier 
mecanic, remiza, 2 magazii şi 
teren aferent lot 1 – 5.599 mp, 
teren aferent lot 1 – 341 mp, 
situata in loc. Valea Calugaresca, 
sat Valea Larga, jud. Prahova, la 
pretul de 101.600 lei; Clădire 
baracă C1 (Hagi Anton) şi teren 
aferent in suprafata 1590 mp 
situata in Boldesti-Scaieni, jud. 
Prahova la pretul de 50.800 lei; 
F e r m a  5  –  c o m p u s a  d i n : 
constructii cantina, sopron, 
depozit, anexa atelier mecanic, 
bloc locuinte, rezervor poliester, 30 
t, şi teren aferent 3295 mp, situata 
in Bucov, sat Chitorani, zona 
Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 
lei; Teren intravilan in suprafata 
de 483 mp situat in com. Bucov, 
sat Valea Orlei, jud. Prahova, la 
pretul de 15.450 lei, Ferma 9 - 
compusa din: constructii, Sopron 
Cizelat  (Depozit ) ,  Cladire 
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu 
Ferma, Sopron Ingasaminte, 
Gard Imprejmuire,  Baraca 
Dormitor, Cladire Depozit, Atelier 
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup 
Metal, Platforma Beton + Moder-
nizare Drum, Retea Electrica 
Aeriana, Rezervor motorina, 
Spatiu Depozitare – Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, 
fundatie, WC, bazin si terenul 
intravilan aferent in suprafata de 
9.157 mp, situata in Urlati, loc. 
Valea Mieilor, jud. Prahova la 
pretul de 416.575 lei si o serie de 
bunuri mobile, respectiv: subsolier 
2 buc. la pretul de 105 lei/buc 
(fara TVA), remorca cisterna, 3,6 
to, la pretul de 1050 lei (fara 
TVA), remorca auto, la pretul 
1515 lei (fara TVA), remorca RBA 
5, la pretul de 1515 lei (fara TVA), 
bena remorca, 4 buc. la pretul de 
985 lei/ buc. (fara TVA). Licitatia 
publica are loc in baza hotararilor 
Adunar i i  Credi tor i lor  d in 
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 
1 2 . 0 8 . 2 0 1 3 ,  2 9 . 0 7 . 2 0 1 4 , 
29.07.2014, 22.01.2015 si a regula-
mentului de participare la lici-
tatie. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 09.02.2017, 16.02.2017, 
2 1 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  2 3 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
0 2 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 7 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
0 9 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
2 3 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  2 8 . 0 3 . 2 0 1 7 , 
3 0 . 0 3 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
0 6 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  1 1 . 0 4 . 2 0 1 7 , 
13.04.2017, 20.04.2017, 25.04.2017 

si 27.04.2017, orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l Debitorul SC Triangle SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Și Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Autoturism Dacia Logan 1.6, an 
fabricație 2004, preț pornire lici-
tație -500,00Euro exclusiv TVA; 
2.Autoturism Daewoo Matiz, an 
fabricație 2005, preț pornire lici-
tație -350,00Euro exclusiv TVA; 
3.Autoturism GWM HOVER, an 
fabricație 2008, preț pornire lici-
tație -1.350,00Euro exclusiv TVA; 
4.Mijloace fixe şi obiecte de 
inventar, aparținând SC Triangle 
SRL în valoare de 46.487,50Lei 
exclusiv TVA. Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru autovehi-
cule şi mijloacele fixe aflate în 
patrimoniul debitoarei SC Triangle 
SRL este de 500,00Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitaților 
pentru autovehicule, mijloace fixe 
şi obiecte de inventar aparținând 
SC Triangle SRL reprezintă 50% 
din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO62UGBI0000802004919RON 
deschis la Garanti Bank SA Ag. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini 
şi Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
autovehicule, mijloace fixe şi 
obiecte de inventar prima şedință 
de licitație a fost fixată în data de 
09.02.2017, ora 13.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 16.02.2017, 
23.02.2017, 02.03.2017, 09.03.2017, 
ora 13.00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr.44A, 
Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați  la  telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@

gmail.com.
Pentru relații suplimentare şi vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat şi pe site www.dinu-urse.
ro

l Debitorul SC Vigomarm SRL în 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare următoarele: 1.
Teren 499mp +1/100 cotă indiviză 
teren 4,023mp situat în Com. 
Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. 
Prahova. Preț pornire licitație 
1.077,90Euro exclusiv TVA. 2.
Autoutilitară Dacia Pick-up 
Double Cab, proprietatea SC Vigo-
marm SRL, preț pornire licitație 
-1.044,00Lei exclusiv TVA. 3.
Mijloace fixe şi obiecte de inventar 
aparținând SC Vigomarm SRL în 
valoare de 7.096,80Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru teren, autoutilitară, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar 
apar ț inând  SC Vigomarm 
SRL reprezintă 30% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu 
aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condiționată 
de: -consemnarea în contul nr. 
RO51BITRPH1R ON031682 
CC01 deschis la Veneto Banca 
s.p.c.a Agenția Ploieşti până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi dată a 
Regulamentelor de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liară, autoutilitară, mijloacele fixe şi 
obiectele de inventar prima şedință 
de licitație a fost fixată în data de 
09.02.2017 ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de lici-
tații vor fi în data de 16.02.2017; 
23.02.2017; 02.03.2017; 09.03.2017 
ora 14.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr.44A, 
Jud. Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați  la  telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare cu un telefon în prealabil dl. 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 
1259/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 12.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Grozea Expeditii S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. 
Călărași, str. Bărăganului, nr. 10, bl. L42, sc. 1, et. 8, ap. 35, cod fiscal 32675723, în dosar de 
executare nr. 32675723, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autotractor 
Iveco, varianta LD440E43T, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004226406, serie motor 
006079, culoare roșu , nr. înmatriculare CL-63-PET, valoare 10.676 lei. Asupra bunurilor care fac 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, 
pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie 
de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită 
pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 03.02.2017. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 
1261/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 13.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului SC Leo Prod S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, 
str. Dumbravei, bl. C8, sc.C, ap.17, cod fiscal 10029853 , în dosar de executare nr. 10029853, prețul 
de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia LSDAB, an fabric. 2005, 
sș. UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cm, culoare albastru, nr. 
înmatriculare CL-90-YGD, valoare 4.392 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare 
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 03.02.2017. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 10631220. Nr. 1262/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 13.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a II - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, 
aparținând debitorului SC River SRL, cu sediul în jud. Călărași, localitatea Călărași, str. Prelungirea Sloboziei, nr. 1 - 3, cod fiscal 10631220, în dosar de executare nr. 10631220, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: I). Autoturism Hyundai Santa Fe, an fabricație 2011, nr. identificare KMHSH81UCBU677547, capacitate cilindrică 1995 cmc, culoare gri, nr. înmatriculare CL - 98 - FEA, valoare 
33.345 lei; II).Nr. crt., Nr. inv., Bunuri mobile - Obiecte de inventar, Marcă mașină de cusut, Valoare evaluată - lei; 1., 301, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 2., 302, Mașină de cusut cu trecere 
fir CL 885, Necchi, 517 lei; 3., 303, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 4., 304, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 5., 305, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 
lei; 6., 306, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 7., 307, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 8., 308, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 9., 309, Mașină de 
cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 10., 310, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 11., 311, Mașină de cusut cu trecere fir CL 885, Necchi, 517 lei; 12., 312, Mașină de cusut 3 ace CL 8003, 
Kansai, 517 lei; 13., 313, Mașină de cusut - tăiere și coasere1 ac CL 327, Rimoldi, 984 lei; 14., 314, Mașină de tăiere și coasere 1 ac CL 327, Rimoldi/ 662652, 984 lei; 15., 315, Compresor marca Solt, Solt, 517 lei; 
16., 316, Mașină lanț cu 2 ace CL 471, Necchi, 738 lei17., 317, Mașină de rihtuit CL 597, Durkopp, 148 lei; 18., 318, Mașină 2 ace suspendabilă, Durkopp/ 3636, 1033 lei; 19., 319, Mașină 2 ace suspendabilă, 
Durkopp, 1033 lei; 20., 320, Mașină tăiere și coasere5 fire CL 527, Rimoldi, 923 lei; 21., 321, Mașină tăiere și coasere3 fire CL 263, Rimoldi, 1230 lei; 22., 323, Mașină croit verticală "8, Eastman, 886 lei; 23., 324, 
Mașină de curățat, Camptel, 738 lei; 24., 325, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8854191, 812 lei; 25., 326, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8852173, 812 lei; 26., 327, Mașină de cusut cu trecere fir, 
Necchi/ 8852856, 812 lei; 27., 328, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8854034, 812 lei; 28., 329, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 8852857, 812 lei; 29., 330, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 
8858555, 812 lei; 30., 331, Mașină de cusut cu trecere fir, Necchi/ 885 - 263, 812 lei; 31., 332, Mașină tăiat și cusut cu 5 fire CL 527, Rimoldi, 984 lei; 32., 333, Butonieră 101 TD, Recce, 3689 lei; 33., 334, Mașină 
cu lamă, Bullmer Welk, 1538 lei; 34., 335, Mașină de călcat, Camptel, 923 lei; 35., 335/ B, Dispozitiv pentru fixat, 200 lei; 36., 337, Mașină de cusut Necchi, Necchi, 1019 lei; 37., 338, Dispozitiv timbrat, 0, 164 
lei; 38., 340, Mașină derulat ață,  563 lei; 39., 341, Mașină de cusut transport normal, Durkopp, 1575 lei; 40., 344, Centrală termică, Lamborghini, 4242 lei; 41., 345, Masă croit, 946 lei; 42., 346, Instalație 
electrică, 2467 lei; 43., 347, Mașină călcat, 863 lei; 44., 349, Mașină cheițe Panonia, CSPEL, 224 lei; 45., 350, Mașină de cusut dublu transportor, Pfaff, 1325 lei; 46., 351, Mașină de cusut simplu tranportor, Pfaff, 
1325 lei; 47., 352, Mașină de cusut 3 mm, Pfaff, 1325 lei; 48., 353, Mașină de cusut, Pfaff N2-57-58 В, 1325 lei; 49., 354, Mașină de cusut, Pfaf, 1325 lei; 50., 355, Mașină de cusut, Pfaff, 1325 lei; 51., 356, Mașină 
de cusut, Pfaff, 1325 lei; 52., 357, Mașină de cusut, Pfaff, 1325 lei; 53., 358, Mașină de cusut, Pfaff, 1325 lei; 54., 359, Mașină de cusut, Pfaff, 1325 lei; 55., 360, Mașină de cusut, Pfaff, 1325 lei; 56., 361, Mașină 
de cusut, Pfaff, 1143 lei; 57., 362, Mașină de cusut, Necchi, 1143 lei; 58., 363, Mașină de cusut, Necchi 885-261, 953 lei; 59., 364, Mașină de cusut, Necchi 885-263, 953 lei; 60., 365, Mașină de cusut, Pfaff, 953 
lei; 61., 366, Mașină de cusut, Necchi, 953 lei; 62., 367, Mașină de capsat butoni, 857 lei; 63., 368, Fier de călcat, 429 lei; 64., 369/ B, Compresor, Fiac, 680 lei; 65., 370, Mașină de cusut liniară 2 ace, 402 lei; 66., 
371, Mașină de călcat completă, Ghidini, 2252 lei; 67., 372, Mașină de cusut liniară, Durkopp/ 99-4-18, 872 lei; 68., 373, Mașină de cusut liniară, Durkopp/ 99-3-88, 872 lei; 69., 374, Mașină de cusut liniară, 
Durkopp/ 99-3-90, 872 lei; 70., 376, Mașini călcat, 677 lei; 71., 376 (A), Mașină de cusut automată, Necchi/ 835-00-18201, 648 lei; 72., 376 (B), Mașină de cusut automată, Durkopp, 648 lei; 73., 376 (C), 
Mașină de cusut automată, Newcom/ 5704, 648 lei; 74., 377 (A), Mașină de cusut automată, Durkopp rihtuit, 1103 lei; 75., 377 (B), Mașină de cusut automată, Pfaff, 1103 lei; 76., 377 (C), Mașină de cusut 
automată, Pfaff, 1103 lei; 77., 377 (D), Mașină de cusut automată, Pfaff, 1103 lei; 78., 377 (E), Mașină de cusut automată capsator, Waircom, 1103 lei; 79., 378 (A), Mașină de cusut automată, Pfaff, 5435 lei; 80., 
378 (B), Mașină de cusut automată, Pfaff, 5435 lei; 81., 378 (C), Mașină de cusut automată, Pfaff, 5435 lei; 82., 378 (D), Mașină de cusut automată, Adler 167-372-289057, 5435 lei; 83., 392, Mașină de cusut 
automată, Necchi/ 532735-716936, 4328 lei; 84., 393, Mașină de cusut automată, Necchi/ 8351, 4328 lei; 85., 394, Mașină de cusut automată, Necchi/ 835-103, 4328 lei; 86., 398, Mașină de cusut electrică 5 
fire, Rimoldi, 517 lei; 87., 399, Mașină de cusut electrică dublu transp., Pfaff, 517 lei; 88., 400, Mașină de cusut electrică dublu transp., Durkkopp, 517 lei; 89., 401, Balanță pentru însăcuire și dozare, 4142 lei; 
90., 402, Mașină de cusut electrică cheițe, Pfaff, 2515 lei; 91., 403, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 92., 404, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 93., 405, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 
94., 406, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 95., 407, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 96., 408, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 97., 409, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 98., 410, 
Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 99., 411, Mașină de cusut liniară, Omega, 638 lei; 100., 412, Mașină de cusut liniară, Gemsy, 638 lei; 101., 414, Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 102., 415, 
Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 103., 416, Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 104., 417, Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 105., 418, Mașină de transport cu acul, Omega, 
1091 lei; 106., 419, Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 107., 420, Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 108., 421, Mașină de transport cu acul, Omega, 1091 lei; 109., 423, Mașină de riftuit, 
Omega, 1091 lei; 110., 424, Mașină 2 ace escamotabilă 6.4 mm, Typical, 2518 lei; 111., 425, Mașină 2 ace escamotabilă 6.4 mm, Typical, 2518 lei; 112., 426, Mașină cheițe, Kaigu, 3638 lei; 113., 427, Mașină 
cheițe, Kaigu, 3638 lei; 114., 428, Mașină de cusut automată, Durkopp, 1350 lei; 115., 429, Mașină de cusut 2 ace 11 mm, Durkopp, 1576 lei; 116., 433, Mașină de surfilat 5 fire, Rimoldi, 1350 lei; 117., 434, 
Mașină de surfilat 3.6 mm Yuberdec, Rimoldi 803/ 16-3MD-04, 1576 lei; 118., 436, Mașină simplă 1 ac, Union Special, 1350 lei; 119., 437, Mașină Stafir, Union Special/ Strobel, 1350 lei; 120., 435, Mașină de 
surfilat 5 fire, Union S., 1350 lei; 121., 438, Mașină Butonieragre, Minerva, 1576 lei; 122., 440, Plăcuță Mașină cusut Rimoldi, Rimoldi, 225 lei; 123., 442, Generator presă de călcat, Aeol/ Plutone, 1957 lei; 124., 
443 (A), Masă de călcat, Aeol, 1115 lei; 125., 443 (B), Masă de călcat, Aeol, 1115 lei; 126., 445, Masă de călcat, Aeol, 1106 lei; 127., 446, Mașină de tăiat bandzic, Bullmer Werk, 1778 lei 128, 447, Capsator, 
Corgna, 1194 lei; 129., 448, Mașină de cusut electrică, Durkopp, 1106 lei; 130., 449, Mașină de cusut AINFAS 487G/ 81/ AS, Pfaff, 1547 lei; 131., 450, Mașină de cusut zig zag, Durkopp, 973 lei; 132., 451, Mașină 
cusut 2 ace escamotabilă, Durkopp, 1547 lei; 133., 455, Mașină cusut liniară, Durkopp, 1592 lei; 134., 456 (B), Mașină cusut liniară, Brother ExedrA ES40, 1592 lei; 135., 456 (C), Mașină cusut liniară, Brother 
Direct D7 100, 1592 lei; 136., 457, Mașină croit complete, 13342 lei; 137., 459, Mașină de cusut și surfilat, Gem 757, 1364 lei; 138., 460, Mașină de cusut și surfilat, Gem 700-04, 1679 lei; 139., 464, Mașină 
cusut, Rimoldi, 769 lei; 140., 466, Mașină tăiat țesătură/, Bull, 1729 lei; 141., 467, Mașină tăiat țesătură/, Eastman, 961 lei; 142., 468, Mașină tăiat țesătură (Curris cu disc ), Aurora, 961 lei; 143., 469, Mașină de 
cusut 2 ACE, Gem 845-SH, 2916 lei 144., 473 (A), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 145., 473 (B), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 146., 473 (C), Mașină de cusut transport 
cu acul, Typical, 1128 lei; 147., 473 (D), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 148., 473 (E), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 149., 473 (F), Mașină de cusut transport cu acul, 
Typical, 1128 lei; 150., 473 (G), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 151., 473 (H), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 152., 473 (1), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 
1128 lei; 153., 473 (J), Mașină de cusut transport cu acul, Typical, 1128 lei; 154., 474, Balanță pentru însăcuire și dozare, Art Me Ind 425-A6 6/ 1G, 3208 lei; 155., 475, Presa termoculat plan 120*50, Aeol, 3630 
lei; 156., 476, Mașină surfilat 5 fire, Gem 757, 1011 lei; 157., 480,Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, 1133 lei; 158., 481,Mașină de cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, 1133 lei; 159., 482,Mașină de 
cusut și surfilat 5 fire, Gem 757 G, 1133 lei; 160., 491,Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, 1159 lei; 161., 492,Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, 1159 lei; 162., 493,Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, 1159 lei; 
163., 494,Mașină cusut și surfilat 5 fire, Jack, 1159 lei; 164., 497, Maș. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 lei; 165., 498, Maș. transp. acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 lei; 166., 499, 
Maș. transport acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 lei; 167., 500, Maș. transport acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 lei; 168., 501, Maș. transport acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 
lei; 169., 502, Maș. transport acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 lei; 170., 503, Maș. transport acul Typical, Typical model GC 616013, 1114 lei; 171., 504, Maș. transport acul Typical, Typical model GC 
616013, 1114 lei; 172., 506, Presa termoculat PLT-125, Aeol, 3223 lei; 173., 519, Mașină de croit, JKT 103/8, 1080 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de: dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 
scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice romane - copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de identitate; 
pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 03.02.2017. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

l Debitorul SC Zadumit Com 
Prod SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Stoc de marfă, în 
valoare de 27.097,50Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitați-
ilor pentru stocul de marfă aparți-
nând SC Zadumit Com Prod 
SRL reprezintă 50% din valoarea 
de piață exclusiv TVA,  arătată în 
Raportul de Evaluare. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO72BITR003010064199RO01 
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; -achizițio-
narea până la aceeași dată a Regu-
lamentului de licitație pentru 
stocul de marfă, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru stocul de 
marfă, prima ședință de licitație a 
fost stabilită în data de 08.02.2017, 
ora 11.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de 15.02.2017;  22.02.2017; 
01.03.2017; 08.03.2017, ora 11.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 

desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro

l Debitorul SC De Frînghii 
Construcții Transporturi Daniel 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Proprietate imobiliară cotă parte 
de 50% din imobil constituit din 
teren în suprafață de 190mp și 
construcție edificată pe acesta 
(P+M) cu suprafața construită de 
1/2 din 82,7mp situată în Comuna 
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni 
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela F 
1125, Județ Prahova. Prețul de 
p o r n i r e  a l  l i c i t a ț i e i  e s t e 
de  6.000Euro exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan în suprafață de 
49.900mp situat în Com. Plopu, 
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ 
Prahova. Prețul de pornire al licita-
ției este de 44.900Euro exclusiv 
TVA. 3.Teren extravilan în supra-

față de 51.507mp situat în Com. 
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și 
Ptf 2354/1, Județ Prahova. Prețul 
de pornire al licitației este 
de 36.000Euro exclusiv TVA. 4.
Stoc de marfă aflat în proprietatea 
societății debitoare, în valoarea de 
157.166,80Lei exclusiv TVA. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobi-
lele aflate în proprietatea SC De 
Frînghii Construcții Transporturi 
Daniel SRL este de 1000 lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor  reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA 
arătat în Raportul de evaluare. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 7 6 U G -
BI0000802003293RON deschis la 
Garanti Bank SA -Ag. Ploiești 
Mihai Viteazul până la orele 14.00 
am din preziua stabilită licitației, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor de lici-
tație pentru proprietățile imobi-
liare și stocul de marfă, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietățile imobiliare și stocul de 
marfă prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 10.02.2017, 
ora 15.00, iar dacă bunurile nu se 

adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de 17.02.2017,  24.02.2017, 
03.03.2017, 10.03.2017, ora 15.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Ploiești, Str. 
Elena Doamna nr.44A, Jud. 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria orașului Horezu, Strada 1 
Decembrie, numărul 7, Horezu, 
judeţul Vâlcea, telefon 0250860190, 
fax 0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionarea prin 
licitație publică deschisă a unui 
teren intravilan în suprafață de 
450 metri pătrați, situat în strada 

Tudor Vladimirescu, zona bloc M 
din orașul Horezu, județul Vâlcea , 
aparținând domeniului public 
local, pentru realizarea obiectivului 
,,Construire magazin tip show-
room,, de către întreprinzători 
particulari. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se pot 
obține de la primăria orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, 
orașul Horezu, județul Vâlcea, 
camera 3. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Prin cumpărare de la 
primăria orașului Horezu, camera 
3. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Primăria orașului Horezu, Strada 1 
Decembrie, numărul 7, camera 
3-secretarul orașului Horezu, 
județul Vâlcea. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Costul este de 100 lei/exemplar 
prin cumpărare directă. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 21/02/2017, Ora 16:00. 4. 

Informaţii privind ofertele: ofertele 
se depun în două plicuri, unul 
exterior și unul interior, conform 
documentației de atribuire. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 24/02/2017, Ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria orașului Hore-
zu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Ofertele trebuie 
depuse în două exemplare, original 
și copie. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 24/02/2017, 
Primăria orașului Horezu, strada 1 
Decembrie, numărul 7, camera 3, 
județul Vâlcea, ora 11:00. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 
1, județul Vâlcea, Telefon (0250)73 
91 20, Fax (0250)73 22 07. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01/02/2017   

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 32339235. Nr. 
1264/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 14.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa I - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând SC Ziva Lohn SRL, cu sediul în jud. Călărași, MRJ Călărași, Str. 
Trandafirilor, nr. 1, bl. D25, sc. 1, ap. 2, cod fiscal 32339235, în dosar de executare nr. 32339235, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.), este: Imobil, situat în municipiul Călărași, 
str. Grivița, nr. 96, jud. Călărași, compus din: - Teren intravilan curți construcții, în suprafață 710 mp, 
număr cadastral 838, cartea funciară 20632 UAT Călărași - valoare: 244.053 lei; - Construcție C1 cu 
destinația locuință, tip parter, suprafață construită 80 mp, număr cadastral 838 - C1, cartea funciară 
20632 UAT Călărași - valoare: 48.500 lei; - Construcție C2 cu destinația magazie, suprafață con-
struită 30 mp, număr cadastral 838 - C2, cartea funciară 20632 UAT Călărași - valoare: 12.294 lei;  
- Construcție C1 cu destinația anexă, suprafață construită 9 mp, număr cadastral 838 - C3, cartea 
funciară 20632 UAT Călărași - valoare: 4.098 lei. Bunurile se vând în ansambu - valoare totală: 
308.945 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: Ipotecă CEC Bank SA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de: dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire 
al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice romane - copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române - copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 03.02.2017. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 
1263/30.01.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 23.02.2017, orele 14.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa I - a a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate, aparținând debitorului SC Rovaral Recycling SRL, cu sediul în jud. Călărași, 
localitatea Călărași, cod fiscal 31841739, în dosar de executare nr. 31841739, prețul de pornire  
al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Semiremorcă cisternă, marca SLP, varianta 
2D, caroserie cisternă transport produse petroliere, an fabricație 1997, număr identificare 
UXM2C22PV22M1104, masa proprie 8.550 kg, masa autorizată 22.000kg, masa max. autorizată 
29.550 kg - valoare 20.247 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Sechestru BEJ Tănăsescu George Dorian. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de: dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea autentificată a persoanei care  
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice romane - copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române - copie după actul de 
identitate; pentru persoane fizice străine - copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 03.02.2017. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939, int. 159.

telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Oraşului Cugir, 
cu sediul în str. I.L. Caragiale, nr.1, 
oraş Cugir, judeţul Alba, cod fiscal: 
5146873, tel.0258.751.001, fax: 
0258.755.455, e-mail: primaria@
primariacugir.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafaţă de 
8mp, situat în str.Victoriei, nr. 5, 
oraş Cugir, judeţul Alba. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atri-
buire a fost întocmită în conformi-
t a t e  c u  p r e v e d e r i l e  O U G 
nr.54/2006. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: personal, de la sediul Primă-
riei  Oraşului Cugir,  Biroul 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Biroul 
Administrarea Domeniului Public 
şi Privat din cadrul Primăriei 
Oraşului Cugir, str. I.L. Caragiale, 
nr. 1, judeţul Alba. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului 54/2006: 
Costul unui caiet de sarcini este de 
4Lei, achitat la Casieria Primăriei 
Oraşului Cugir, judeţul Alba. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16.02.2017, ora 11.00. 
4.Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor conţine cerinţele specificate 
în documentaţia de atribuire şi 
instrucţiunile privind modul de 
elaborare şi prezentare a ofertelor. 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.02.2017, ora 15.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Oraşului Cugir, 
str.I.L.Caragiale, nr.1, judeţul Alba, 
la Registratură. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 24.02.2017, ora 11.00, în 
Sala de şedinţe a Consiliului Local 
Cugir. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 

Alba, Piaţa Iuliu Maniu, nr.24, 
Alba Iulia, judeţul Alba, cod 
p o ş t a l :  5 1 0 1 1 1 ,  t e l e f o n : 
0258.813.511, fax: 0258.811.184, 
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 02.02.2017.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren 
cu suprafata de 3.127 mp si 
constructii cu suprafata utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35 .Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de 
evaluare), (fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren- situat in Zona Antibiotice , 
jud.Iasi, cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp.. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare), (fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 
drept  asupra bunuri lor  ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 09.02.2017orele 
12.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Iasi, str. Vasile Lupu nr.43, 
jud. Iasi, in data de 10.02.2017 
orele 12:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
c r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
16.06.2016. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a licitaţiei., Regula-
ment ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjude-
care in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de ince-
pere a licitatiei. Garantia se va 

depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr.43,  jud. Iaşi, până la data 
de 09.02.2017 orele 12.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742.109890, Fax 
0232.240890.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Comuna Băbeni, prin 
Primar, cu sediul în localitatea 
B ă b e n i ,  n r. 2 6 8 ,  t e l e f o n : 
0260.634.399, fax: 0260.634.399, 
cod fiscal: 4495140, persoană de 
contact: Vancea Dorel, e-mail: 
comunababeni@yahoo.com. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
Teren aparţinând domeniului 
public al comunei Băbeni, în 
suprafaţă de 20.000mp înscris în 
CF nr.50614, nr.cad.50614, situat 
în extravilanul localităţii Clit. 
3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar şi documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia va 
putea fi achiziţionată începând cu 
data publicării anunţului până în 
data de 20.02.2017, zilnic, între 
orele 9.00-16.00, de la sediul 
Primăriei Băbeni, în baza unei 
cereri. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Sediul 
Primăriei Comunei Băbeni, Regis-
tratură. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi 
pusă la dispoziţia celor interesaţi 
contra sumei de 10Lei, contrava-
loarea acesteia se va plăti în 
numerar la casieria concenden-
tului. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
este de 20.02.2017, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 

4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: Termenul-limită de 
depunere a ofertelor este data de 
27.02.2017, ora 9.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofer-
tele în plic închis se depun la 
Primăria Comunei Băbeni, Regis-
tratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta trebuie 
depusă în 2 exemplare, din care 1 
original şi o copie. Ofertele se 
depun în două plicuri închise şi 
sigilate, apoi se introduce într-un 
plic exterior, care se înregistrează 
în ordinea primirii lor. 5.Data şi 
locul în care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfă-
şura în data de 27.02.2017, ora 
10.00, la sediul primăriei. Plicurile 
sigilate se predau comisiei de 
evaluare la termenul fixat pentru 
deschiderea lor. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Acţiunea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a Tribunalului Sălaj, strada Tudor 
Vladimirescu, nr.12, Zalău, 
judeţul Sălaj, tel.0260.611.085, 
e-mail: trsj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: Data transmiterii 
anunţului de licitaţie, în vederea 
publicării, este 02.02.2017.

l Primăria municipiului Buzău cu 
sediul în str. Unirii nr.163 (Palatul 
Comunal), fax 0238717950, e-mail: 
primbz_cabinet@buzau.ro, organi-
zează la data de 22 februarie 2017, 
ora 10:00, sala 24, licitaţie publică 
deschisă cu strigare pentru conce-
sionarea terenului proprietate 
publică a municipiului, situat în 
municipiul Buzău, tarlaua 30, 
parcela 271, lotul 2, în suprafaţă de 
4.585,00 m.p., în vederea constru-
irii şi amenajării unei baze spor-
tive.  Preţul minim de pornire al 
licitaţiei este de 6.419,00  euro, 
plătibil în lei la cursul de referinţă 
al Băncii Naţionale a României din 
ziua efectuării plăţii. Durata 
concesionării este de 25 de ani. 

Studiul de oportunitate, caietul de 
sarcini şi documentaţia de atri-
buire pot fi cumpărate de la sediul 
Primăriei municipiului Buzău, 
camera 20. Costul acestora este de 
20 lei.  Ofertele se primesc la regis-
tratura Primăriei Municipiului 
Buzău până la data de 21 februarie 
2017, ora 16,30.  Perioada de vala-
bilitate a ofertelor se stabileşte din 
momentul deschiderii ofertelor şi 
până în momentul încheierii 
contractului de concesiune. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0238/717.881.

PIERDERI  
l Tica Valeria Gabriela - Pierdut 
Certificat de membru OBBCSSR, 
seria B/1180. Il declar nul.

l Pierdut legitimatie student 
emisa de Universitatea Politeh-
nica Bucuresti pe numele de Iosub 
Claudiu Dumitru. O declar nula.

l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Marfa si Persoane emis 
pe numele Milu Cristian. Il declar 
nul.

l Pierdut atestat marfa nume 
Protopopescu Catalin-Ginel, 
eliberat de ARR Pitesti. Se declara 
nul.

l Pierdut atestat de distributie si 
comercializare en gros cu depozi-
tare de bauturi alcoolice si/sau 
tutun prelucrat. Il declar nul.

l Pierdut Adresa achitare inte-
g r a l a  l a  C o n t r a c t 
N3310/20.01.2000, pe numele 
Domnita Morosanu. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal din 
7.05.1971, pe numele Voinea 
Elena, Voinea Ion. Declar nul.

l Pierdut Proces-verbal anexa la 
Contract vanzare-cumparare 
nr.12370/1/1991, pe numele Bivol 
Gheorghe si Bivol Ilina. Declar 
nul.

l Pierdut legitimaţie de avocat pe 
numele Vasilescu Cătălin Dragoş 
din Baroul Bucureşti. Se declară 
nulă.

l Pierdut certificat constatator nr. 
23701 eliberat de O.R.C. Mehe-
dinți la 13.10.2011 pe numele:S.C. 
LA LUMACA S.R.L., C.U.I. 
15491739, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin. Se declară nul.

l Societatea Comercială SUBHI.
RO S.R.L., sediul: Bucureşti, 
sector 3, str. Prevederii nr. 15A, bl. 
C1, ap. 3, C.U.I. 17488012, 
declară pierdut (nul) certificatul 
de înregistrare seria B nr. 0563702 
emis de Oficiul Naţional al Regis-
trului Comerţului Bucureşti la 
data de 18.04.2005.

l Pierdut actul de vânzare 
-cumpărare nr. 3150/543 din 
23.12.1955 emis de Notariatul 
Bucureşti Raionul Lenin întocmit 
între Alexandru Mateescu şi 
Semen Mihail şi Elena. Îl declar 
nul.

l P.F.A. Morărescu Daniel cu 
sediul în Bucureşti, sector 5, str. 
Ep igon i lo r  nr.  71 ,  C .U. I . 
20707805, declar pierdut bon de 
ordine emis de A.N.A.F. sector 5 
pentru aparat taxat taxi seria 
3634 seria fiscală a aparatului 
MB0254065185 pe auto B 39 PJY.

l Declar pierdută legitimaţie de 
transport seria B nr. 0337003 
emisă de Universitatea Bucureşti 
Facultatea de Litere pe numele 
Maxhe Vasil.

l Subsemnata, Postolache Luca-
veski Maria Cristina, studentă la 
Facultatea de Psihologie din 
cadrul Universităţii din Bucureşti, 
declar pierdut carnetul de student 
eliberat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, Universi-
tatea Bucureşti.

l SC R ADNANA EXPO SRL, 
cu sediul social oras Mihailesti 
Draganescu nr27, imobil C2, jud. 
G i u r g i u ,  C U I  3 2 9 6 9 0 4 4 , 
J52/166/2014, declar pierdut certi-
f i c a t  c o n s t a t a t o r  c u  n r. 
4176/19.03.2015 pentru punctul 
de lucru din Bucuresti, Str.Ziduri 
Mosi, nr4, Complex Comercial 
Piata Obor, Sector 2. Se declara 
nul.

ANUNȚURI


