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OFERTE SERVICIU
l Asociatie de proprietari 
angajam paznici cu contract 
de munca. Telefon contact 
0744346377.

l Complexul turistic Laguna 
Verde (Balotești, Ilfov), anga-
jează: asistent contabil, 
bucătar, ajutor bucătar, 
ospătar, ajutor ospăatar, 
șofer, femeie de serviciu, 
paznic .  Detal i i  la  te l . 
0722.204.758.

l SC Halis Kamer SRL din 
Arad angajeaza manipulant 
marfuri. Cunostiinte de 
limba engleza si araba consti-
tuie  avantaj. Cei interesati 
sunr rugati sa trimita CV  la 
adresa de email mengrup@
yahoo.com pana la data de 
11.08.2017.

l Spi ta lu l  Orășenesc 
Segarcea scoate la concurs în 
conformitate cu prevederile 
Ordinului MS nr.284/2007, 
cu modificările și completă-
rile ulterioare, 1 post de 
director medical în data de 
01 septembrie 2017. La 
concurs /examen se pot 
prezenta candidaţii care 
îndeplinesc cumulativ crite-
riile generale și specifice. 
Condiţii generale: a)Au 
domiciliul stabil în România; 
b)Nu sunt condamnaţi penal 
sau în curs de urmărire 
penală; c) Sunt apţi din 
punct de vedere medical 
(fizic și neuropsihic); d)Nu 
au vârsta de pensionare 
conform prevederilor Legii 
nr.263/2010. Condiţii speci-
fice: a)sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
profil medicină; b)sunt 
confirmaţi ca medic specia-
list și primar; c)au cel puţin 2 
ani vechime ca medic specia-
list sau au competenţă/
atestat în managementul 
serviciilor de sănătate ori 
sunt absolvenţi ai cursului de 
management. Dosarul de 
înscriere la concurs va 
cuprinde următoarele acte: 

-cerere de înscriere; -copie a 
actului de identitate; -copie 
legalizată de pe diploma de 
licenţă sau de absolvire, după 
caz, studiilor, după caz; 
-curriculum vitae; -adeve-
rinţă care atestă vechimea în 
gradul profesional sau în 
specialitatea studiilor; -cazier 
judiciar; -declaraţie pe 
propria răspundere privind 
colaborarea cu Securitatea 
înainte de anul 1989; -adeve-
rinţă din care să rezulte că 
este apt medical, fizic și 
neuropsihic; -chitanţa de 
plată a taxei de concurs în 
valoare de 150Lei; -apro-
barea managerului; -avizul 
consiliului de administraţie 
al spitalului; -proiectul /
lucrarea de specialitate. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului 
Orășenesc Segarcea, str.
Unir i i ,  nr.50 ,  te lefon: 
0251.210.900.

l Spi ta lu l  Orășenesc 
Segarcea scoate la concurs în 
conformitate cu prevederile 
Ordinului MS nr.284/2007, cu 
modificările și completările 
ulterioare, 1 post de director 
medical în data de 31 august 
2017. La concurs /examen se 
pot prezenta candidaţii care 
îndeplinesc cumulativ crite-
riile generale și specifice. 
Condiţii generale: a)au domi-
ciliul stabil în România; b)nu 
sunt condamnaţi penal sau în 
curs de urmărire penală; c) 
sunt apţi din punct de vedere 
medical (fizic și neuropsihic); 
d)nu au vârsta de pensionare 
conform prevederilor Legii 
nr.263/2010. Condiţii speci-
fice: e)sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
profil economic; f)au cel 
puţin 2 ani vechime în specia-
litatea studiilor; g)deţin certi-
f i ca tu l  de  a te s tare  a 
cunoștinţelor dobândite în 
domeniul Sistemului euro-
pean de conturi, precum și de 
cunoaștere a reglementărilor 
europene în  domeniu. 
Dosarul de înscriere la 
concurs va cuprinde urmă-

toarele acte: -cerere de 
înscriere; -copie a actului de 
identitate; -copie legalizată de 
pe diploma de licenţă sau de 
absolvire, după caz, studiilor, 
după caz; -curriculum vitae; 
-adeverinţă care atestă 
vechimea în gradul profesi-
onal sau în specialitatea 
studiilor; -cazier judiciar; 
-declaraţie  pe propria 
răspundere privind colabo-
rarea cu Securitatea înainte 
de anul 1989; -adeverinţă din 
care să rezulte că este apt 
medical, fizic și neuropsihic; 
-chitanţa de plată a taxei de 
concurs în valoare de 150Lei; 
-aprobarea managerului; 
-avizul consiliului de admi-
nistraţie al  spitalului ; 
-proiectul /lucrarea de specia-
litate. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului 
Orășenesc Segarcea, str. 
Unir i i ,  nr.50 ,  te lefon: 
0251.210.900.

l Serviciul Public de Gestio-
nare a Câinilor fără Stăpân 

Slatina, cu sediul în str.Prun-
ilor, nr.8, jud.Olt, organizează 
concurs în data de 31 august 
2017, ora 10.00 -proba scrisă 
și în data de 04 septembrie 
2017, ora 14.00 -interviul, 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a posturilor 
contrac tua le  vacante , 
conform HG 286/2011, după 
cum urmează: Comparti-
ment Capturare -Muncitor 
necalificat, 1 post. Condiții 
specifice de participare la 
concurs: Pentru postul de 
muncitor necalificat: -nu este 
necesară vechime; -studii: 
cerinţe minime -școală 
pr imară .  Dosare le  de 
înscriere la concurs se pot 
d e p u n e  î n  p e r i o a d a 
08.08.2017 -24.08.2017, 
inclusiv, la sediul Serviciului 
Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân al 
Municipiului Slatina, judeţul 
Olt, din str.Prunilor, nr.8. 
Bibliografia și conţinutul 
dosarului de participare se 
afișează la sediul instituţiei și 

pe site-ul: www.spgcfs-sla-
tina.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine prin secretarul 
comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei și la telefon: 
0249.707.408 sau mobil: 
0731.020.602.

l Spitalul Municipal Olte-
niţa, cu sediul în localitatea 
Oltenița, str.Argeșului, 
nr.134, judeţul Călărași, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante,  
conform HG 286/2011, 
astfel: -1 post de asistent de 
farmacie cu postliceală sani-
tară -debutant -farmacia cu 
circuit închis; -1 post de asis-
tent medical cu postliceală 
sanitară -debutant -serv.
sterilizare spital. Concursul 
se va desfășura la sediul 
spitalului menționat mai sus, 
astfel: -Proba scrisă -ora 
10.00 -31.08.2017; -Interviul 
-ora 11.00 -01.09.2017. 
Condiţii generale pentru 
participarea la concurs: -are 

cetăţenie română; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; 
-are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile 
legale; -are capacitatea 
deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează; -îndeplinește 
condiţiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la 
c o n c u r s ;  - n u  a  f o s t 
condamnat. Condiţii speci-
fice: 1.pentru postul de asis-
tent farmacie -farmacia cu 
circuit închis: -diplomă de 
școală postliceală sanitară 
-profil farmacie sau echiva-
lentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform HG nr.797/1997; 
-certificat privind starea de 
sănătate; -vechimea în 
muncă nu este necesară. 2.
pentru postul de asistent 
medical -debutant pentru 
sterilizare: -diplomă de 
școală postliceală sanitară 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând RUSU MONICA SORINA - Domnești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan 

fâneață, în suprafață de 612 mp, 6.221 lei; Activ compus din curți 

construcții 1910 mp, teren intravilan livadă 2671 mp, teren 

intravilan fâneață 7116 mp, imobil 173 mp, imobil 167 mp, imobil 

327 mp, 341.300 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 

75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare - 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru  bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 

fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 

162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 

24.08.2017. Licitația va avea loc în data de 25.08.2017, ora 

11.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 

drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând DUMITRESCU CLAUDIA - Mălureni, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism marca 

Skoda Octavia 1,9 TDI, an fabricație 2002, 5.780 lei. Prețurile de 

pornire menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de partici-

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

participare - 10% din valoarea de pornire a licitației pentru  

bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 

licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 

Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 

Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 28.08.2017. 

Licitația va avea loc în data de 29.08.2017, ora 13.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere 

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

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 

aparținând ONEA GABRIEL - Băiculești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; - Clădire în suprafață de 478 

mp, 260.950 lei; - Teren intravilan 2800 mp, 37.050 lei. Prețurile 

de pornire menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

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

participare - 10% din valoarea de pornire a licitației pentru  

bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 

licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 

Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 

Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 28.08.2017. 

Licitația va avea loc în data de 29.08.2017, ora 11.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere 

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

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație 

publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și 

ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active apar-

ținând DUMITRESCU MARIA - Mălureni, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]: - Teren intravilan în suprafață 

de 733 mp, situat în localitatea Mălureni, județul Arges, punctul 

Lunca Zărnești, 3.534 lei; Teren intravilan în suprafață de 2083 

mp, situat în localitatea Mălureni, județul Arges, punctul Lunca 

Zărnești, 12.810 lei. Prețurile de pornire menționate reprezintă 

50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 

depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 

depunerii taxei de participare - 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru  bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, des-

chis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 25.08.2017. 

Licitația va avea loc în data de 28.08.2017, ora 13.00, la sediul 

Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere 

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

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.
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sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echi-
v a l a r e  c o n f o r m  H G 
nr.797/1997; -certificat 
privind starea de sănătate; 
-vechimea în muncă nu este 
necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data 
de 17.08.2017, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la sediul 
spitalului,  persoană de 
contact: Topârceanu Emilia, 
telefon: 0242.515.931, int.237, 
fax: 0242.510.673.

l Academia de Studii 
Economice din Bucureşti 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, 
de execuţie şi conducere, pe 
perioadă nedeterminată: 
Direcţia Socială/ Serviciul 
Social. Îngrijitor: 11 posturi 
studii medii. Muncitor cali-
ficat (zugrav): 1post studii 
medii, profesionale, certificat 
calificare profesională de 
zugrav. Direcţia Socială/ 
Serviciul Cantină. Îngrijitor: 
2 posturi studii  medii. 
Direcția Economică/Biroul 
Contabilitate de Gestiune. 
Economist: 1post studii supe-
rioare, domeniul economic. 
Centrul de Perfecţionare /
Complex Predeal. Referent 
(recepţioner): 1post nivel 
studii: superioare. Direcţia 
Tehnică/ Serviciul Tehnic 
Investiții. Inginer: 1 post 
(program 4ore) studii superi-
oare. Direcţia economică/ 
Serviciul buget şi control de 
gestiune. Contabil: 1 post 
studii medii, domeniul studi-
ilor economic. Economist: 1 
post studii superioare, dome-
niul studiilor economic. 
Facultatea  de Contabilitate 
şi Informatică de Gestiune - 
Centrul teritorial Deva. 
Secretar:1post studii superi-

oare, vechime în muncă: 
minimum 5 ani, vechime în 
spec ia l i tatea  postului : 
minimum 5 ani; Direcţia 
Administrativă / Serviciul 
Administrativ. Muncitor cali-
ficat (parchetar – linolist): 
1post studii medii, profesio-
nale, certificat calificare, 
domeniul studiilor:parchetar, 
vechime în specialitatea 
postului:minimum 2 ani. 
Muncitor calificat (tinichi-
giu):1post studii medii, profe-
sionale, certificat calificare, 
domeniul studiilor: confecţii 
metalice – tinichigerie, 
vechime în specialitatea 
postului: minim 2 ani. Îngriji-
tor:1post studii medii, profe-
sionale sau cursuri  de 
calificare. Facultatea de 
Cibernetică, Statistică şi 
Informatică Economică. 
Secretar facultate:1post studii 
superioare. Secretar facul-
tate: 1 post studii medii.  
Cabinet Rector. Consilier: 1 
post studii superioare finali-
zate cu licență, domeniul 
studiilor: inginer constructor. 
Locul de desfăşurare a 
concursului (scris şi /prac-
t ică) :  sala 0420,  data: 
01.09.2017, ora: 10.00. Data 
limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 23.08.2017, 
ora 10. Interviul se va desfa-
şura în data de 07.09.2017 
ulterior afişării rezultatelor 
probelor scrise şi /practice. 
Date contact secretar comisie 
concurs: Stamate Carmen  
Tel. 0213191900/466. Infor-
maţii suplimentare găsiţi pe 
site – ul: http://resurseumane.
ase.ro.

l Grădiniţa nr. 211, str. 
Trapezului nr. 1A, sect. 3, 
angajează bucătar, studii 
medii. Concursul va avea loc 
la data de 25.08.2017, orele 
15.00, la sediul unităţii. Dosa-

rele de participare se vor 
depune la sediul unităţii. 
Persoana de contact: Petre 
Mihaela 0759.99.33.76.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția 
Copilului Sector 4 cu sediul 
în Bucureşti, şos. Olteniței, nr. 
252-254, sector 4, anunţă 
amânarea concursului de 
recrutare pentru funcția 
publică de conducere vacantă 
de Șef Serviciu Evaluare 
Complexă pentru Adulți 
prevăzut a se desfăşura în 
data de 14.08.2017, ora 10 
-proba scrisă iar în data de 
21.08.2017 ora 10 -proba 
interviu, acesta urmând a se 
d e s f ă ş u r a  î n  d a t a  d e 
18.08.2017, ora 10 -proba 
sc r i să  i a r  în  da ta  de 
24.08.2017 ora 10 -proba 
interviu.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția 
Copilului Sector 4 cu sediul în 
Bucureşti, şos. Olteniței, nr. 
252-254, sector 4, anunţă 
amânarea concursului de 
promovare în funcții publice 
de conducere vacante de 
Director Executiv –Direcția 
de Asistență Socială, Șef 
Serviciu Rezidențial pentru 
Persoane Adulte, Șef Serviciu 
Prevenire Marginalizare 
Socială, Șef Birou Alocații şi 
Indemnizații, Șef Serviciu 
Secretariat Comisie Adulți 
prevăzut a se desfăşura în 
data de 14.08.2017, ora 10 
-proba scrisă iar în data de 
21.08.2017 ora 10 -proba 
interviu, acesta urmând a se 
d e s făş u r a  în  d a ta  d e 
18.08.2017, ora 10 -proba 
scrisă iar în data de 24.08.2017 
ora 10 -proba interviu.

l În raport cu prevederile 
H.G. nr. 512/2017 privind 

stabilirea zilei de 14 august 
2017 ca zi liberă, şi ale H.G. 
nr. 611/2008, Consiliul Supe-
rior al Magistraturii anunţă 
modificarea datei limită de 
depunere a dosarelor la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante 
d in  cadrul  aparatu lu i 
propriu al Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, orga-
nizat în perioada 08- 14 
septembrie 2017 şi publicat 
în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, nr. 
1059/24.07.2017, după cum 
u r m e a z ă :  D o s a r u l  d e 
înscriere se depune de către 
candidat la secretariatul 
comisiei de concurs, până la 
data de 16 august 2017, la 
Direcţia resurse umane şi 
organizare din cadrul Consi-
liului Superior al Magistra-
turii, din Bucureşti, Calea 
Plevnei nr. 141B, sector 6, 
camera  300 .  Ce le la l te 
aspecte privind desfăşurarea 
concursului rămân neschim-
bate.

CITAȚII  
l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul 
de Arbitraj Judiciar Iaşi de pe 
lângă Camera de Arbitraj şi 
Mediere din mun. Iaşi, Bd. 
Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.2, 
bl.B2 colț, tr.1, jud. Iaşi, în 
calitate de pârâți, la data de 
06.09.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având 
ca obiect pronunțarea unei 
hotărâri care să țină loc de 
contract de vânzare, în proces 
cu Huțupaşu Ion, Huțupaşu 
Lili, Bădărău Sorin-Irinel şi 
Bădărău Cristina, în calitate 
de reclamanți.

DIVERSE  
l SC FEPER SA Bucuresti 
Sucursala Ploiesti, cu sediul 
în Ploiesti, B-dul Republicii 
nr. 1, Hotel Central, convoaca 
pe dl. Vasilescu Iulian Liviu 
domiciliat în Urlati, str. 23 
August, nr. 8, bl. 50, ap. 2, la 
data de 14.08.2017 ora 12.00 
la sediul societății în vederea 
desfasurarii cercetarii disci-
plinare prealabile. În caz de 
neprezentare angajatorul 
poate dispune sanctionarea 
cf. Art. 251.3 din L. 53/2003 
– CM.

l SC Mobil Lux Wal SRL, cu 
sediul social in Oras Ineu, str. 
Mihail Eminescu, nr.101, jud 
Arad ,  CUI  37681556 , 
J02/992/2017,, mail dacian.
badescu@gmail.com, tel 
0744279895, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu la sediul 
social pentru activitatea de 
tamplarie - “Taierea si rinde-
luirea lemnaului” CAEN 
1610,  avand ca principalele 
faze ale procesului tehno-
logic: manipularea si depozi-
tarea  mater i e i  pr ime , 
producerea diferitelor arti-
cole din lemn, livrarea catre 
beneficiari. Masurile de 
protectie a factorilor de 
mediu sunt: Apa: Nu este 
cazul; Aer: Nu este cazul; Sol: 
Platforma betonata; Gesti-
unea deseurilor: Pubele. 
Observati i le  publicului 
formulate in scris/informa-
tiile privind potentialul 
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 Prin prezenta, Demeco 
SRL titular al proiectului 
, , E x e c u t i e  l u c r a r i  d e 
construire si instalatii pentru 
amplasare statie de sterilizare 
in spatiu de depozitare C1 
din depozitul de deseuri", 
anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului 
Arad in cadrul proceduri de 
evaluare a impactului asupra 
mediului,pentru proiectul 
mentionat mai sus,propus a fi 
realizat in comuna Vladimi-
rescu CF 312207 Vladimi-
rescu, jud. Arad. Proiectul 
deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul 
Muresului F.N, de luni pana 
vineri,intre orele 08-14, 
precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.
anpm.apmar.ro. Publicul 
interesat poate inainta 
comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de inca-
drare termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 
14.08.2017.

l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna Iulie 2017, 
premii ce constau intr-un 
voucher in valoare de 400 
RON, sunt Florina Cordos, 
Adina Facalet ,  Crist i -
na-Adriana Carlan, Alexandra 
Voicu, Dumitru Vaduva.

l Societatea SC Meridian 
Alliance Spedition SRL, 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar executare nr. 

1896207/2014. Nr. 147/03.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna 

august, ziua 03. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

se face cunoscut că în data de 24.08.2017, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului DOAGA NELU, cu sediul în loc. Borcea, 

com. Borcea, str. Sld. Ghiță Tudor, nr. 9, județul Călărași, în dosar de executare nr. 1896207/2014, 

liciatia a II - a (etapa 2): Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile 

care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Ford Focus Turnier L8 CDI, CL-14-NEL, Nu este cazul, 

6.161 lei, Neipozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazure de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

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

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: an fabricație 2002, motorină, culoare albastru, 1753 cmc. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, interior 120. 

Data afișării: 08.08.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar de executare 

nr. 392580/2008. Nr. 392580 din 03.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului 

de bunuri imobile. Anul 2017, luna 08, ziua 03. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 23, luna 08, ora11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane ANGHEL 

JANA/ licitația a II - a: a). Clădire - casă de locuit, în suprafață de 70 mp, contruită din paiantă și 

învelită cu țiglă și teren intravilan, în suprafață de 1.320 mp, situate în localitatea Jegălia, comuna 

Jegălia, str. Liliacului, nr. 3, fără carte funciară, preț de evaluare/ de pornire al licitației.25.647 lei 

(exclusiv TVA) - preț diminuat cu 25% fată de prima licitație, grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Călărași, Creanțe - 25.992 lei; b). Teren care nu este 

aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, în suprafață de ..., situat în localitatea ..., 

comuna Jegălia, str. ..., nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri: situat în 

comuna ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv TVA) ... și situat în comuna ..., județul ..., 

preț de evaluare/ de pornire al licitației ..., grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; -, -. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

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

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informații de interes pentru 

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

numărul de telefon 0242.312.939, int. 120/ 148. Data afișării: 07.08.2017.
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titular al activităţii de colec-
tare deşeuri nepericuloase, la 
adresa: Str. Portului, Nr. 1, 
Dărăşt i ,  I l fov,  anunţă 
publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact 
asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov, str. Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, Bucureşti, Tel/
Fax: 430.15.23, 430.14.02, 
0746.248.440 în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, 
vineri 9.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic, 
la sediul APM Ilfov.

l U.M. 02526 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţio-
nale organizează, în confor-
mitate cu Legea nr. 319/2003 
privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, concursul pentru 
încadrarea funcţiei militare 
de ofiţer 3 (cercetător ştiin-
ţific) din Secţia programe 
studii de apărare/studii supe-
rioare în domeniul ştiinţelor 
sociale, astfel: Depunerea 
dosarelor până la data de 
08.09.2017; Selecţia dosarelor 
de concurs în data de 
11.09.2017; Proba scrisă în 
data de 13.09.2017; Interviul 

în data de 15.09.2017; 
Afişarea rezultatului final al 
concursului în data de 
18.09.2017. La concurs se pot 
înscrie numai ofiţeri din 
cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, care au fost avizaţi 
de Comisia de selecţie nr. 4, în 
conformitate cu Ordinul 
ministrului apărării naţionale 
nr. M69/2015 pentru apro-
barea Normelor privind orga-
nizarea şi funcţionarea 
sistemului de organizare şi 
selecţie în vederea evoluţiei în 
carieră a cadrelor militare. 
Depunerea dosarelor şi orga-
nizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02526 
Bucureşti, strada Constantin 
Mille, nr. 6, sector 1, Bucu-
reşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale 
secretariatului: Drăghia 
L u m i n i ţ a ,  t e l e f o n : 
021/313.79.55.

LICITAȚII  
l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății 
AMA BIODIESEL S.R.L. 
societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite – 
procedură ce face obiectul 
dosarului nr. 42596/3/2015, 
aflat pe rolul Tribunalului 

Bucureşti, cu sediul în str. 
Tuzla, nr.9-27, ap.B4, Bucu-
reşti, sector 2, CUI 31218014, 
număr de înregistrare în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J40/5115/2014, în temeiul 
art.156 alin.(4) din Legea 
85/2014, anunță vânzarea 
instalației de producție 
biodiesel, compusă din 3 linii 
de fabricație, precum şi a 
bazinele de stocare metanol, 
ulei şi biodiesel aferente aces-
teia, aparținând societății 
debitoare. Bunurile vor putea 
fi inspectate la adresa din 
Borş, Parc Industrial, nr.,6, 
jud. Bihor. Valoarea bunurilor 
în condiții de vânzare forțată 
a fost stabilită prin raportul 
de evaluare întocmit conform 
art .154-155 din  Legea 
85/2006 ridicându-se la 
2.371.413 RON. Informații 
suplimentare se pot obține de 
l a  l i ch id a tor  ju d i c ia r 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Debitorul SC C&C MH 
Confort SRL cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, 
nr. 11A, jud. Mehedinţi, 
J25/460/2005, CIF:17044001, 
aflată în procedura de fali-
ment dosar nr. 9465/101/2012 
pe rolul Tribunalului Mehe-
dinţi, prin lichidator judiciar 

societățile profesionale de 
insolvență asociate prin 
contract Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare urmatoa-
rele bunuri imobile aflate in 
garantia creditroului Tonescu 
Finance SaRL cu rangul I la 
pretul aprobat conform hota-
rarii adunarii creditorilor din 
data de 12.07.2017: - Teren 
extravilan situat în comuna 
Ghiroda, str.Calea Lugojului 
jud. Timiş, CF 400834 (CF 
vechi – 4606), nr. cadastru 
A428/9/2, suprafața: 10.000 
mp; teren intravilan situat în 
comuna Ghiroda, str. Calea 
Lugojului, județul Timiş, CF 
400009 (CF vechi – 20272), 
nr. cadastru A428/1/1, supra-
față: 15.000 mp, la pretul de 
pornire  a  l ic i tat ie i  de 
405.000,00 euro. Valorile nu 
contin TVA. Pretul se va plati 
in lei la cursul BNR din ziua 
plății.  Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise 
anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a 
procedurii  de faliment 
pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de 

insolvență nr. 9465/101/2012. 
Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehed inţ i  l a  da ta  de  
10.08.2017 orele 13:oo. Parti-
ciparea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, a 
unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei 
si achizitionarea caietului de 
sarcini in suma de 500 lei cu 
cel putin 2 ore inainte de ora 
de incepere a licitatiei 
publice. Cont deschis la BRD 
SA Sucursala Dr.Tr. Severin, 
sub nr. RO54BRDE260SV 
42893862600. Invităm pe toti 
cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa  de  l ic i taţ ie  la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la 
acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la telefon-fax 
0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, 
email: office@consultant-in-
solventa.ro; expertyna@
yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. 

Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Lichidator judi-
ciar asociat, Consultant 
Insolvență SPRL, prin ec. 
Emil Popescu Yna Consul-
ting SPRL, prin ec. Motoi 
Gogu

PIERDERI  
l SC Auto Codreanu SRL 
declară pierdute şi nule 
următoarele documente de 
control pentru transportul 
rutier de persoane prin 
servicii ocazionale – Naţi-
onal/ Internaţional – cu 
seriile nr. 0068188.069530 şi 
2015017.

l Pierdut atestat agabaritic 
cu valabilitate până la 
11.01.2018, Stefan Ionel, AS 
789632, Topoloveni.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă (card), pe 
numele Oancea Aurelian, 
eliberat de ARR Argeş. Se 
declară nul.

l Declar pierdută ieşire din 
spital copil nedeclarat consta-
tator emisă de Spitalul 
Cantacuzino, Secţia Nou –
Născuţi, pe numele Larisa 
Ştefania Zoicăreanu, Nico-
leta Chivu (fostă Zoică-
reanu).

În fiecare vineri, 
Jurnalul Naţional 
îţi oferă 4 
pagini 
cu

l programele principalelor televiziuni
l recomandări ale celor mai bune filme şi emisiuni
l bancuri şi jocuri sudoku


