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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Agenţie de turism on-line angajează agenţi de turism cu experienţă, cunoscători limba engleză,
e-mail: emma_hartt@yahoo.com.
l Locuri muncă Anglia cu salarii
mari. Te duci doar cu bani de buzunar!
Fără comision. Telefon: 0766.271.608,
0044.7376.095.546 - Operator Marian.
l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul
în localitatea București, str.Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractual vacante de: 1 (post) infirmieră, Secţia VIII Clinică HIV/SIDA
Copii, și 3 (posturi) infirmieră Secţia
XII Clinică T.I.Copii, durată nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-testarea psihologică în data de
09.06.2017 -ora 10.00 -la sediul institutului; -proba scrisă în data 13.06.2017,
ora 10.00; -proba practică în data de
29.06.2017, ora 10.00; -termenul de
depunere a dosarelor: 30.05.2017.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -școală generală (G); -curs
de infirmieră; -6 luni vechime în activitate; -concurs pentru ocuparea
postului de infirmieră. 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
Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”. Relaţii
suplimentare la sediul: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.
Matei Balș”, persoană de contact: ref.
Neagu Angelica, telefon:
021.20.10.980, interior: 3055, neagu.
angelica80@yahoo.com.
l Primăria Comunei Tătăruşi, judeţul
Iaşi, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante de consilier, clasa I, grad
profesional principal, în cadrul
Compartimentului Contabil. Probele
stabilite pentru concurs: proba scrisă şi
interviul. Condiţiile de desfăşurare a
concursului: Data până la care se
depun dosarele de înscriere pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional principal: în maximum 20
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a. Locul depunerii dosarelor:
Primăria Comunei Tătăruşi; -Selecţia
dosarelor de concurs: 06-09.06.2017;
-Data/ora /locul de organizare: -proba
scrisă -16.06.2017, ora 10.00/Primăria
C o m u n e i Tă t ă r u ş i ; - i n t e r v i u l
-19.06.2017, ora 13.00/Primăria
Comunei Tătăruşi. Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică
de execuţie vacantă de consilier, clasa
I, grad profesional principal: Condiţii
generale: Candidaţii trebuie să îndepli-

nească condiţiile prevăzute de art.54
din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul economic; -cunoştinţe de
operare pe calculator: Microsoft Office,
Internet -nivel mediu; -vechimea în
specialitatea studiilor necesară
ocupării funcției publice, potrivit
art.57, alin.(5), lit.“a” din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- 5
(cinci) ani. Relaţii la telefon:
0232.722.828 sau 0786.189.544.
l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea
Tg.Frumos, judeţul Iaşi, organizează,
conform prevederilor HG nr.286/2011,
concurs de recrutare pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a postului
contractual vacant de medic în cadrul
Compartimentului Asistență Medicală
în Unitățile de Învățământ. Concursul
va avea loc la sediul instituției în data
de 09.06.2017, ora 13.00, proba scrisă,
iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. Dosarele de
înscriere se vor depune în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la secretariatul comisiei de concurs, telefon:
0232.710.906, interior: 105. Condiţiile
de participare la concurs: Candidații
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de studii: -studii
superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență în domeniul
medicină; -certificat de membru medic
specialist medicină de familie eliberat
de Colegiul Medicilor din România;
-certificat de medic specialist eliberat
de Ministerul Sănătății. Condiții de
vechime: -nu se solicită. Alte informaţii
pot fi obţinute la sediul sau de pe
site-ul instituției: www.primariatgfrumos.ro, la secţiunea „Anunţuri
publice”, „Concursuri”.
l Primăria Comunei Cristian, strada
I, nr.1, jud.Sibiu, telefon: 0269.579.101,
e-mail: prim.cristian@yahoo.com, în
baza Legii 188/1999, organizează
concurs pentru ocuparea următorului
post vacant pentru funcţie publică:
1.Denumirea postului vacant: -consilier stare civilă debutant (1 post). 2.
Condiţiile specifice pentru ocuparea
posturilor: 2.1.Studii superioare cu
diplomă de licenţă; 2.2. Cunoştinţe de
operare calculator Word şi Excel -bine;
2.3.Vechimea în domeniu nu este obligatorie. 3. Probele stabilite pentru
concurs: 3.1.proba scrisă -16 iunie
2017, ora 10.00; 3.2.interviul -19 iunie
2017, ora 10.00; 3.3. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei
în termen de 20 de zile de la data

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
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
SC Handel Violemn Forest SRL - Băiculești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Ford Tranzit, an
fabricație 1999, 12.180 lei; Utilaje croitorie (mașini de cusut - 12
bucăți, mașină bretea, mașini surfilat - 3 bucăți, mașină nasturi,
mașină butonieră, presă și generator, banzic, linie electrică și
corpuri de iluminat), 23.184 lei. Prețurile 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 07.06.2017.
Licitația va avea loc în data de 08.06.2017, 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.

marți / 16 mai 2017
publicării anunţului în Monitorul
Oficial. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei şi pe site-ul Primăriei.
Relaţiile suplimentare se pot obţine de
la secretarul Primăriei, d-na Topircean
Meluzina, nr. telefon: 0269.579.101,
int.106, şi 0755.021874, între orele
9.00-14.00.
l Grădiniţa cu Program Prelungit Ion
Creangă, cu sediul în localitatea
Slatina, str.Centura Basarabilor, nr.4,
judeţul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: îngrijitoare copii, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 09 iunie 2017,
ora 10.00; -proba interviu în data de 09
iunie 2017, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-are cetăţenie română; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului; -nu
a fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni; -studii:
gimnazial, liceal; -vechime în muncă:
minim 5 ani; -experienţă în domeniu;
-recomandare de la ultimul loc de
muncă. 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 Grădiniţei cu Program
Prelungit Ion Creangă Slatina. Relaţii
suplimentare la sediul: GPP Ion
Creangă Slatina, persoană de contact:
Ciucă Cornelia Dana, telefon:
0249.410.312, e-mail: gppioncreangaslatina@yahoo.com.
l Ministerul Apelor și Pădurilor, cu
sediul în, B-dul Gheorghe Magheru nr
31, București, Sector 1, scoate la
concurs, în data de 20.06.2017, la
sediul ministerului, următoarele
posturi vacante din cadrul Direcției
Afaceri Europene și Relații Internaționale: 1. Consilier clasa I, grad profesional superior; Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Perfecționări (specializări) în domeniul
mediului/pădurilor/afacerilor europene; Limbi străine (necesitate şi grad
de cunoaştere) – Cunoașterea unei
limbi de circulație internațională (citit,
scris, vorbit) – engheză/franceză - nivel
avansat - proba eliminatorie; Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Microsoft
Office, Internet – nivel mediu; Apt
pentru deplasări ocazionale. Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare
la muncă în echipă, efort intelectual,

seriozitate; 2. consilier clasa I, grad
profesional superior; Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Perfecționări (specializări) în domeniul
relațiilor internaționale/științelor
sociale; Limbi străine (necesitate şi
grad de cunoaştere) – Cunoașterea
unei limbi de circulație internațională
(citit, scris, vorbit) – engleză/franceză
- nivel mediu; Cunoştinţe de operare
PC: Microsoft Office, Internet – nivel
mediu; Disponibilitate pentru lucrul în
program prelungit în anumite condiții;
Apt pentru deplasări ocazionale; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Programul
concursului: - 20.06.2017, ora 10:00 –
proba eliminatorie de limba străină;
20.06.2017, ora 12:00 – proba scrisă;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul Ministerul Apelor și Pădurilor.
l Agenţia Națională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
21.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional asistentDirecția Analiza Pieţei Muncii,
Programe de Ocupare şi de Formare
Profesională a Forţei de Muncă;
Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante:Pregătire
de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 1 an;Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate;Data de desfăşurare a concursului: 21.06.2017 – ora
1000 – proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul ANOFM.
l Agenţia Națională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4
scoate la concurs, în data de
22.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post vacant:
Consilier, grad profesional principalServiciul planificare, monitorizare
activitate EURES din cadrul Direcției
Coordonarea Reţelei Naţionale

MFP - 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:
Martin Gheorghe - Albeștii de Argeș - Dobrotu, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Dacia Logan. Valoare [Ron, fără
TVA]: 3.640 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia 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 că 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 29/05/2017. Licitația va avea
loc în data de 30/05/2017, ora 13:00:00, 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 0248.722159.

EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale; Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante:Pregătire
de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani;Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate;Data de desfăşurare a concursului: 22.06.2017 – ora
1000 – proba scrisă. Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Hunedoara, cu sediul
în Deva, Piaţa Unirii, nr. 2 scoate la
concurs, în data de 21.06.2017, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Expert, grad
profesional debutant - Punct de lucru
Ilia – Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara; Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante:Pregătire
de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Internet;Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate;Data de desfăşurare a
concursului: 21.06.2017 – ora 1000 –
proba scrisă.Înscrierile se fac în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Hunedoara.
l Agenţia Județeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Neamţ, cu sediul în
Piatra Neamţ, str. Privighetorii, nr. 21,
bl. B13 parter, scoate la concurs, în
data de 29.05.2017, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul
post temporar vacant:Inspector, grad
profesional superior - Compartiment
Medierea Muncii, Consiliere, Orientare
şi Formare Profesională – ALOFM
Roman; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie temporar
vacante:Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9
ani;Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet;Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate;Data de desfăşurare a concursului:
29.05.2017 – ora 1000 – proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Neamţ.

CITAŢII
l Burciu Cezar şi Burciu Daniela
cheamă pe numitul Iftode Radu- Ionuţ
domiciliat în oraşul Urlaţi, str. Crizantemelor, nr. 12, jud. Prahova, în data de
09.06.2017 în proces dosar nr.
8635/193/2011 în calitate de intimat la
Judecătoria Botoşani.
l Numita Diaconu Elena cu ultimul
domiciliu conoscut în Oraș Podu
Iloaiei, sat Budăi, jud. Iași, este
chemată la data de 17.05.2017 la Judecătoria Iași, C 29 în calitate de pârâtă
în dosarul nr. 857/245/2017 în proces
cu Diaconu Paul Sorinel.
l Se citeaza numitul Appeltans
Jimmy cu domiciliul in Belgia,
Heppen, str. Hamsesteenweg, nr. 66, in
calitate de parat in dosarul nr.
3189/105/2016/a1, al Tribunalului
Prahova - Sectia Faliment, cu sediul in
Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 15, et. III,
Winmarkt, jud. Prahova, avand ca
obiect „cerere instituire raspundere
patrimoniala”, cu termen la data de
12.06.2017.
l Autoritatea publică locală a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în
temeiul Legii nr. 421/2002, citează
public proprietarul/ deţinătorul vehiculelor, aflate pe domeniul public,
pentru luarea măsurilor de eliberare a
domeniului public, pentru vehicululele: Dacia break, culoare gri metalizat, fără plăcuţe de înmatriculare,
aflat în incinta Spitalului Sf. Ioan,
Şoseaua Vitan - Bârzeşti nr. 13; Dacia
Supernova, culoare roşie, fără plăcuţe
de înmatriculare, aflat în str. Frumuşani nr. 4, bl. 41 (intersecţie cu str.
Gârniţei); Dacia break, culoare albă,
fără plăcuţe de înmatriculare, situat
pe Str. Serg. Maj. Dumitru Samoilă nr.
8, bl. 69 (intersecţie cu str. Anton
Bacalbaşa); Citroen Xsara culoare gri,
cu plăcuţe de înmatriculare nr. BG PP
0558 AT, str. Şoldanului între nr. 3 B şi
3 E; Dacia culoare neagră, fără
plăcuţe de înmatriculare, situat pe str.
Stolnici nr. 9; Dacia culoare albă, fără
plăcuţe de înmatriculare, situat pe str.
Stolnici nr. 13; Opel culoare gri, cu
plăcuţe de înmatriculare nr. BG P
9379 AT, situat pe str. Stolnici nr. 9;
Dacia break, culoare albă, fără
plăcuţe de înmatriculare, situat pe Str.
Eremia Popescu vis-a-vis de nr. 15;
Seat Marbella culoare roşie, fără
plăcuţe de înmatriculare, situat în Str.
Democraţiei nr. 6, bl. 11; Opel Corsa
culoare roşie, str. Verzişori vis-a-vis de
nr. 2; Renault culoare neagră, str. Intr.
Urcuşului nr. 6; Renault Megan
culoare neagră, str. Intr. Urcuşului nr.
10; Renault culoare albastră, str. Intr.
Urcuşului nr. 12; Dacia culoare
galbenă, str. Intrarea Călţuna nr. 2. În
caz contrar se va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un loc special
amenajat, respectiv şos. Berceni Fort
nr. 5, sector 4, Bucureşti.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
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
Bacria Darius - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Dacia Logan, 5.476 lei.
Prețurile 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 06.06.2017.
Licitația va avea loc în data de 07.06.2017, 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.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
l Numitul Luca Cristinel- Sorinel, cu
ultimul domiciliu în Botoşani, str.
Izvoarelor, nr. 5, sc. B, Ap. 11, este
chemat la Judecătoria Botoşani, în
data de 13.06.2017, în dosarul
3306/193/2017, pentru divorţ.
l Se citează pârâţii Trăistaru Camelia
şi Dincă Daniel la Judecătoria Filiaşi
în dosar nr.194/230/2016, cu termen de
judecată la 21.06.2017, având ca obiect
partaj judiciar.
l Numita Babalunga Marinela Petronela, cu ultimul domiciliu cunoscut în
sat Bosia, com. Ungheni, jud. Iaşi, este
citată în data de 07.06.2017 ora 8.30 în
calitate de pârâtă la Judecătoria Iaşi
cu sediul în Iaşi, str. A. Panu 25,
completul C38m, Camera sala 4
pentru dosarul 6687/245/17, având ca
obiect pensie întreţinere majorare,
reclamant Vizariu Constantin.

DIVERSE
l Prin prezentul, aducem la cunoşt i n ţ ă c ă , î n d o s a r u l c i v i l n r.
8552/197/2017 al Judecătoriei Braşov,
s-a deschis procedura declarării morţii
numitei Szalay Luiza, cu ultimul domiciliu în Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 57,
jud. Braşov. Rugăm persoanele care
deţin date cu privire la decesul numitei
Szalay Luiza, să le comunice Judecătoriei Braşov.
l Administrator Judiciar C.I.I.
Palaş-Alexandru Alina notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei
împotriva SC Radion Impex Silv SRL
din Breaza, Prahova, CUI 29522304,
J29/26/2012, la Tribunalul Prahova –
dosar 329/105/2017, termen inregistrare creante 12 iunie 2017, termen
tabel preliminar 03 iulie 2017, termen
tabel definitiv 27 iulie 2017, sedinta
adunarii creditorilor 07 iulie 2017 ora
10:00.
l Andrei Ioan IPURL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitoarea Amesis SRL
cu sediul în Ploiesti, Str. Poligonului,
nr. 2, Constructia C6, Judetul Prahova,
dosar nr. 3367/105/2017, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor 24.06.2017; termen tabel
preliminar: 14.07.2017; termen tabel
definitiv: 08.08.2017; 20.07.2017 data
sedintei adunarii creditorilor, ora si
locul urmand a fi stabilite de administratorul judiciar, care va convoca toti
creditorii debitoarei.
l SC OMV Petrom SA anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare: de a nu se efectua
evaluarea impactului asupra mediului
şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
şi/sau de evaluare adecvată, pentru
proiectul „Resăparea si punerea în
productie a sondei 1028 Bustuchin”,
propus a fi amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, extravilan, judeţul

Gorj, Titular proiect: S.C. OMV
Petrom S.A. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.
76, în zilele de luni pînă vineri, între
orele 9 – 14, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmgj.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de
22.05.2017.
l Lichidator Carduelis Consulting
IPURL vinde la licitaţie publică bunurile ce aparţin SC Ralma Design SRL:
- amplasament rezidenţial-teren în
suprafaţă de 2.328 mp şi clădiri C1
locuinţă, C2 locuinţă de serviciu, C3
piscină; - amplasament industrial teren în suprafaţă de 20.463 mp şi
clădiri, situate în Filipeştii de Pădure,
jud. Prahova şi 2 autovehicule VW
Transporter şi Caddy. Licitaţia va avea
loc in fiecare zi de marţi şi miercuri ora
14.00 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str Cerceluş, nr. 33. Rel. la tel.
0722.634.777.
l Lichidatorul judiciar al SC Ladfan
Stil SRL cu sediul în Ploieşti, B-dul
Bucureşti, nr.5, bl. 7C, sc. A, et. 4, ap.
25, jud. Prahova, înregistrată la ORC
sub nr. J29/1259/2003, CUI 15632795,
notifică debitoarea, creditorii şi ORC
Prahova că în dos. nr. 3112/105/2017,
aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a
dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva acestei
debitoare, stabilindu-se termen limită
de depunere a cererilor de admitere a
creanţelor la data de 16.06.2017; 10 zile
de la primirea notificării, termen limită
de depunere de către creditori a opoziţiilor şi termen de soluţionare a opoziţiilor la 10 zile după formularea
acestora;termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în BPI a tabelului preliminar este
26.06.2017; termenul limită pentru
definitivarea tabelului creanţelor este
21.07.2017.Rel. Lichidator judiciar
Carduelis Consulting IPURL, Ploieşti,
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel.
0722.634.777/ 0344.809.816.
l Beneficiarul SC Liptra International
SRL, proprietar al terenului situat in
comuna Dascălu, Tarla 25, Jud.Ilfov,
nr. cad. 52794, 50673 (nc vechi 2767),

52216 (nc vechi 1609), 51651 (nc vechi
1431), 52953 (nc vechi 2703), 50674 (nc
vechi 2765), 1608, 870, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a Avizului de Oportunitate
pentru documentația PUZ „Centru
logistic cu clădiri având înălțimea de
max. 17m, cu funcțiunea de spații
industriale de depozitare și servicii, și
conectare la infrastructura majoră de
circulație (autostrada A3), Tarla 25,
comuna Dascălu, jud.Ilfov”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data
12.05.2017. Observații/comentarii se
primesc în scris la Direcția de Urbanism din cadrul Consiliul Județean
Ilfov, Strada Ghe.Manu, nr.18, Sector 1
(tel.021.212.56.93), în termen de 18 zile
de la publicarea prezentului anunț.
l Subsemnatul Preda Florea în calitate de fiu vitreg al defunctei mamei
mele Preda Maria, fostă Pătraşcu, fiica
lui Ioan şi Iordana, născută la data de
13.07.1932 în localitatea Dăbuleni, jud.
Dolj, cu ultimul domiciliu al acesteia
în Bucureşti, str. Pădureni nr. 10, sector
6, aduc la cunoştinţă decesul acesteia
care a avut loc în data de 15.05.2010,
în vederea deschiderii succesiunii de pe
urma acesteia, rog rudele sau cei care
au cunoştinţe despre aceasta să mă
contacteze la nr. de tel. 0721.245.453/
0721.226.348. Vă mulţumesc.
l Comunicat. Consiliul de Administraţie al S.C. Complex Comet S.A., cu
sediul în Bucureşti, bd. Timişoara nr.
84, sector 6, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu nr.
J40/391/1991, Cod Fiscal: RO2622360,
informează prin prezentul că Raportul
trimestrial la 31.03.2017 poate fi
consultat la sediul societăţii din bd.
Timişoara nr. 84, sector 6, Bucureşti
sau pe pagina de web a societăţii www.
complexcomet.ro. Raportul trimestrial
I la data de 31.03.2017 a fost transmis
către ATS-AeRO -B.V.B. şi A.S.F.
Romania, în conformitate cu legislaţia
în vigoare. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul societăţii sau la
telefon 021.444.18.66. S.C.
COMPLEX COMET S.A. informează
publicul larg ca situaţiile financiare ale
societăţii la data de 31.03.2017
aferente primului trimestru din 2017
nu au fost auditate. S.C. Complex
Comet S.A.

LICITAŢII
l Alexander Events Plaza in faliment, vinde la licitatie publica cu
strigare: Aparate telefonice, minicentrale telefonice , accesorii telecomunicatii, cabluri telecomunicatii,
interfata conversie semnal, ansamblu
montaj, extensii memorie, bunuri
utilizate in comunicatia interna de
birou evaluate de catre expert evaluator certificat ANEVAR; Bunurile se
pot vedea la adresa debitoarei din
Voluntari, Oraş Voluntari, B-dul
PIPERA, Nr. 1/VI, Imobil I, Et. 2,
Cam. 210. Persoana de contact dl
Budeanu Petre tel 0722 240 417.
Licitatiile se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar Al. Emil Botta
nr. 4 bl. M104 sc. 1 apt. 5, Sector 3,
Bucuresti in fiecare zi de vineri ora
14:00. Tel. 0722 316 892.
l Serviciul Public de Administrare si
Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina
anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare
pentru: -Închiriere spații comerciale
din Complexul CORP C2 al Pieței
Centrale, după cum urmează: etaj: în
suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space). Pentru
suprafața de la etaj se pot amenaja
spații de la 20 mp până la 352 mp.
Destinație: comercializare produse
textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări
servicii, alte produse conform HGR
nr. 348/2004; Prețul de pornire al
licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără
TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr.
64/26.05.2016. Tariful de închiriere
include toate utilitățile. Licitația va
avea loc în data de 09.06.2017, ora
10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din
Câmpina, Str. Republicii nr.16A.
Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon:
0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A.
Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.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,
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
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
SC Murmurul Vâlsanului SRL - Stroiești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autovehicul Suzuki, 7.122 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 06.06.2017.
Licitația va avea loc în data de 07.06.2017, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
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
SC Oddi Cesare 2007 SRL - Albești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren în suprafață de 2042 mp,
45.449 lei. Prețurile 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 07.06.2017.
Licitația va avea loc în data de 08.06.2017, 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.

af lată în procedura de faliment
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin
contract Yna Consulting SPRL şi
Consultant Insolvență SPRL, scoate
la vânzare urmatoarele bunuri
imobile: -Teren + construcții situate
în com. Dumbrăvița, (în incinta
fostei ferme avicole, cu acces din DJ
691 Timișoara – Lipova) jud. Timiș,
CF 401671 (CF vechi 6298), nr.
cadastru Cc 215/8, suprafață teren:
2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 120600,00 euro exclusiv
TVA. (in lei la cursul BNR din ziua
platii). Descrierea imobilului
conform raportului de evaluare este
urmatoarea: -Spatii depozitare
furaje, rigola si platforma beton
amplasata pe o suprafata de teren de
2595 mp. Bunurile imobile descrise
mai sus se afla in garantia creditorului Societatea Tonescu Finance
S.a.R.L., prin mandatar Asset Portfolio Servicing România S.R.L.
Pretul de pornire a licitatie in suma
de 120600,00 euro exclusiv TVA este
pretul obtinut la ultima licitatie
organizata de lichidatorul judiciar in
data de 06.03.2017, licitatie ce a fost
anulata conform sentintei nr. 124 din
data de 08.05.2017 pronuntata de
Tribunalul Mehedinti in dosarul nr.
9465/101/2012/a72. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar
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 judecătorul sindic in dosarul
de insolvență nr. 9465/101/2012.
Licitaţia va avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar situat in localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
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tului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data
de 19.05.2017 orele 14:00. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea, a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitaţiei
si achizitionarea caietului de sarcini
cu cel putin 2 ore inainte de ora de
incepere a licitatiei publice. Cont
deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr.
Severin, sub nr. RO54BRDE260
SV42893862600. Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la şedinţa de
licitaţie 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-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la
sediul debitoarei din Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul
Mehedinţi.
l Anunt. Comuna Baia vă invită să
participaţi la licitaţia publică
deschisă cu strigare, organizată în
vederea vânzării mijloacelor fixe. 1.
Autogreder - an de fabricație incert,
presupus 1985-90, nefunctional
autoutilitara Mercedes Sprinter Anul fabricației : 2001, nefunctională. I. Adresa Comuna Baia Strada
Nicolae Stoleru Nr 2, localitatea
Baia, Judetul Suceava. Bunurile
scoase din functiune pot fi văzute în
parcul auto al Primăriei comunei
Baia, strada Nicolae Stoleru nr.2. II.
Adresa, data și ora ținerii licitației
pentru vânzarea bunurilor, precum
și datele de desfășurare a licitatiei

MFP - 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:
Rad Stela Cristina - Albeștii de Argeș - Dobrotu, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Dacia Solenza. Valoare [Ron,
fără TVA]: 1.810 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia 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 că 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
29/05/2017. Licitația va avea loc în data de 30/05/2017, ora
11:00:00, 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 0248.722159.

MFP - 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:
Ciuca Ionel - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire:
Autoturism Dacia Logan. Valoare [Ron, fără TVA]: 2.352 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia 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 că 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 30/05/2017. Licitația va avea
loc în data de 31/05/2017, ora 11:00:00, 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 0248.722159.
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sediul primăriei comunei Baia, data
26.05.2017, ora 14. III. Telefon
0230/572504, /0740875942, Fax
0230/540990, E-mail primaria.baia@
gmail.com, comuna.baia@yahoo.
com. IV. Prețul de pornire a licitatiei:
Autogreder 20.000 lei; Autoutilitară
Mercedes Sprinter 10.000 lei. V. Cota
de cheltuieli de participare 5% din
valoarea bunurilor scoase la licitatie,
respectiv: - Autogreder 1000 lei;
Autoutilitară Mercedes Sprinter 500
lei. La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică potențial
cumpăratoare, care prezintă, până la
data ținerii ședinței de licitație,
următoarele documente: a) chitanța
de achitare a cotei de cheltuieli de
participare la licitație, eliberată de
casieria instituției publice sau virament bancar .In cazul in care se
achita direct in contul de trezorerie
al unității, contul este
RO07TREZ5935006XXX000705
deschis la Trezoreria Municipiului
Fălticeni. b) copie de pe certificatul
de înmatriculare la Registrul comerțului și codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de
identitate pentru persoanele fizice.
Informaţii suplimentare: se pot
obţine la sediul autorităţii contract a n t e , Te l e f o n 0 2 3 0 / 5 7 2 5 0 4 ,
0740875942. Documentele de participare la licitația de vânzare a
bunurilor se depun la sediul primăriei cu cel mult 5 zile inaintea datei
stabilite pentru ținerea licitației de
vânzare a bunurilor.
l SC Vasi-Trans SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmeaza: 1
Buc. Autobuz turistic BMC PROBUS
850 TBX, sasiu nr. NMC850RKT8DL00132, nr. inmatriculare
IS-06-LJN, an. Fab. 2008- bun vandut
la 4425 EUR+TVA. Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până la data
de 19.05.2017 ora 12.30, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia
va avea loc la sediul lichiddatorului
judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi, in data de 19 mai 2017
ora 13.30 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
22.03.2017. 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
19.05.2017, ora 12.30. Adjudecarea se
va face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce
poate fi consultat atat la dosarul
cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata
preţului de adjudecare 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 incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator. Prezenta publicaţie de vânzare
va fi afişată la sediul lichidatorului
judiciar (locul desfasurare a licitatiei),
la grefa Tribunalului Iasi-Judecator
Sindic, Consiliul Local Iasi precum şi
la locul de dispunere a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232.240890; 0742.109899, Fax
0232.240890.
l S.C. Carasana Piata S.A. Resita în faliment anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand imobil/anexa locuinta,
situat in comuna Valiug, nr. 375,
Jud. Caras - Severin, evidentiat in
C.F. nr. 31935/Valiug. Pretul de
pornire al licitatiei este de 42.036 Lei
+ T.V.A.Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. Lici-

tatia va avea loc in data de
30.05.2017, orele 14.00, la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin.
l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în
reorganizare anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor imobile,
reprezentand:-Teren acces CF 40023,
cad: 5531 top 1146/4 Reșița, suprafata de 1.440 mp - pret 15.999,3 lei;Teren acces CF 33684, cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, suprafata de
583 mp - pret 6.477,3 lei;-Teren acces
CF 33685, cad: 3289 top
1173/1174/23 Reșița, suprafata de
1.430 mp - pret 15.887,7 lei;-Teren
arabil CF 36089, cad: 3267 top
1173/1174/1 Reșița, suprafata de
4.477 mp - pret 99.483,3 lei;-Teren
arabil CF 40066, cad: 3268 top
1173/1174/2 Reșița, suprafata de
1.578 mp - pret 35.064,9 lei; -Teren
arabil CF 40021, cad: 3276 top
1173/1174/10 Reșița, suprafata de
600 mp - pret 13.332,6 lei;situate în
Reșița zona Calea Caransebeșului,
Jud. Caraș Severin;-Teren CF 36091
Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata
de 71 mp - pret 1.174,5 lei; -Teren
CF 36092 Țerova, top 809/2/a/57/3,
suprafata de 2.732 mp - pret
45.196,2 lei;situate în Reșița în apropiere de Calea Caransebeșului, jud.
Caraș-Sverin;-Teren fâneață CF
39948, top 809/2/a/60/1, Resita,
suprafata de 5.754 mp - pret
100.595,7 lei; situat în Reșița zona
Calea Caransebeșului, jud.
Caraș-Severin,- Garsonieră CF
3 0 4 9 1 , C 1 - U 1 0 R e ș i ț a , To p
600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08
mp - pret 54.702,9 lei; situată în
Văliug, bl. 2 garsoniere Semenic,
parter, ap. 4, jud. Caraș-SeverinCasă și Teren aferent CF 32343 top
295, suprafata de 2.877 mp - pret
77.202 lei. situate în Fârliug nr. 232,
jud. Caraș-Severin.PRETUL DE
PORNIRE AL LICITATIEI ESTE
DE 90 % DIN PRETUL DE
EVALUARE.Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al
administratorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras Severin, telefon 0355/429.116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 350 lei +
T.V.A.Licitatia va avea loc in data de
30.05.2017, orele 13.00, la sediul ales
al administratorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918,
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras Severin.
l S.C. GN Giani Pan S.R.L. - în faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului mobil, reprezentand
Autoutilitara Dacia Pick-Up, nr. de
identificare: UU1D1611923302047,
numar inmatriculare CS–27-TXT,
aflat in proprietatea debitoarei S.C.
G.N. Giani Pan S.R.L. - Resita – in
faliment. Pretul de pornire al licitatiei
este de 675 lei +t.v.a. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr.
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor
de sarcini fiind de 350 lei +
T.V.A.Licitatia va avea loc in data de
30.05.2017, orele 11.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin.
l S.C. GR Ronino Prodcom S.R.L. în faliment anunta vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil,
reprezentand Autoturism Volkswagen
P a s s a t , n r. d e i d e n t i f i c a r e :
WVWZZZ3BZ5PO39930, numar
inmatriculare CS – 13 - NIN, aflat in
proprietatea debitoarei S.C. G.R.
Ronino Prodcom S.R.L. Caransebes –
in faliment. Pretul de pornire al licitatiei este de 6.635 lei+t.v.a. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr.
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor
de sarcini fiind de 350 Lei + T.V.A.Licitatia va avea loc in data de 30.05.2017,
orele 10.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin.

marți / 16 mai 2017
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Primăria Comunei
Bucov, Str.Constantin Stere, nr.1,
com.Bucov, cod poştal: 107110,
judeţul Prahova, cod fiscal: 2843531,
telefon: 0244.275.046, fax:
0244.275.170, e-mail: pbucov@
yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Suprafaţa din domeniul public
al comunei Bucov, jud.Prahova:
teren 157.457mp, din care suprafaţă
luciu de apă de 102.893mp, situat în
Tarla 92 Parcele 3986/3, 3986/7,
3992, 3995, 3996, 3997, 3999/1 şi
parte din construcţia C1, respectiv
suprafaţa de 93,02mp af lată în
proprietatea comunei Bucov, din
care mai puţin amprenta la sol a
clădirii C1 şi calea de acces către
aceasta, conform Carte funciară
nr.5969/09.09.2002. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Va fi pusă la dispoziţie la sediul
Primăriei Comunei Bucov, jud.
Prahova. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra
în posesia documentaţiei de atribuire
de la sediul Primăriei Comunei
Bucov cu solicitare scrisă, transmisă
cu cel puţin 2 zile înainte. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Biroul Registratura al Primăriei
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, nr.1, cod poştal: 107110, jud.
Prahova. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: Contravaloarea documentaţiei de atribuire
este de 10Lei, iar taxa de participare
100Lei. Garanţia de participare la
licitaţie este în valoare de 2.043Lei şi
va fi plătită în contul Unităţii Administrativ Teritoriale Primăria Bucov,
c o d f i s c a l : 2 8 4 3 5 3 1 , n r.
RO62TREZ5395006XXX000056,
deschis la Trezoreria Boldeşti
Scăieni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.05.2017. 4.
Informaţii privind ofertele: plicul
exterior al ofertei va purta menţiunea numelui, adresa şi nr.de telefon
al ofertantului şi va fi însoţit de
următoarele documente: -scrisoare
de înaintare; -împuternicire; -copie
CI; -dovadă constituire taxă de
participare 100Lei; -garanţia de
participare în original 2.043Lei.
Interiorul plicului exterior va
cuprinde 2 (două) plicuri sigilate
separat: Plicul 1 sigilat va conţine:
-certificat constatator de la Registrul
Comerţului (persoane juridice);
-declaraţie pe proprie răspundere că
nu este în reorganizare judiciară,
fuziune, nu este insolvabil (persoane
juridice); -certificat constatator
privind îndeplinirea obligaţiilor
exigibile de plată a impozitelor şi
taxelor către stat, inclusiv cele locale
fiscale (persoane fizice şi persoane
juridice); -pentru persoane juridice
străine documente edificatoare care
să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică în conformitate cu prevederile legale din ţară
în care candidatul/ofertantul este
rezident; -dovadă cumpărare caiet
de sarcini 10Lei (persoane fizice şi
persoane juridice); -menţiunea că e
de acord cu condiţiile prevăzute la
pct.2 în caietul de sarcini (persoane
fizice şi persoane juridice); -prezentarea Planului de afaceri de dezvoltare, care să cuprindă investiţiile
asumate (persoane fizice şi persoane
juridice). Plicul 2 sigilat va conţine:
-oferta financiară (valoarea redevenţei- lei/an) (persoane fizice şi
persoane juridice); -durata concesionării (persoane fizice şi persoane
juridice). 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25.05.2017, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratură
-Primăria Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, nr.1, cod poştal:
107110, jud.Prahova. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta se depune
într-un exemplar original. 5.Data şi

locul la care este programată începerea procedurii de negociere
directă: 25.05.2017, începând cu ora
11.00, la sediul Primăriei Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1, cod
poştal: 107110, jud.Prahova- Birou
Primar. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Prahova,
str.Văleni, nr.44, cod poştal: 100125,
tel.0244.544.230, fax: 0244.541.272.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 12.05.2017.
l 1.Comuna Şieu Măgheruş, loc.
Şieu Măgheruş, nr.243, judeţul
Bistriţa-Năsăud, telefon:
0263.277.490, fax: 0263.277.052,
e-mail: primaria_sieumagherus@
yahoo.com, cod fiscal: 4426972,
persoană de contact: Zăgrean
Mihaela Crinuţa. 2.Comuna Şieu
Măgheruş deţine o suprafaţă de
păşune cuprinsă în Amenajamentul
pastoral aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Şieu Măgheruş
nr.4/12.01.2017 de 234,46 ha înscrisă
în domeniul public atestat prin HG
905/2002, Anexa 45 „Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Şieu Măgheruş
„Cap.Păşuni comunale”. 3.Pot
participa la negociere directă
persoane fizice, organizaţiile ori
asociaţiile locale ale crescătorilor de
animale, legal constituite pe raza
unităţii administrativ-teritoriale şi
care fac dovada achitării, prin
chitanţă sau ordin de plată, a documentaţiei de atribuire şi a garanţiei
de participare la licitaţie, precum şi
a faptului că au înscrise în RNE
animalele din specii: bovine, ovine,
caprine şi ecvidee pentru care solicită pajişti. 3.1.Persoanele interesate
pot intra în posesia documentaţiei
de atribuire de la sediul Primăriei
Comunei Şieu Măgheruş. 3.2.Un
exemplar al documentaţiei de atribuire se poate obţine de la responsabilul cu achiziţiile publice d-na
Zăgrean Mihaela Crinuţa, de luni
până vineri, între orele 08.30-15.30.
3.3.Contravaloarea documentaţiei
de atribuire este de 10Lei, reprezentând costul copierii documentelor.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 24.05.2017, 15.30.
4.Ofertele se redactează în limba
română conform precizărilor din
Documentaţia de atribuire, precum
şi din caietul de sarcini pct.3
„Condiţii de valabilitate a ofertelor”. Ofertanţii transmit ofertele
lor în două plicuri sigilate, unul
exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în
registrul „Oferte”, precizându-se
data şi ora. Oferta va fi depusă în 2
exemplare la registratura Primăriei
Şieu Măgheruş, din localitatea Şieu
Măgheruş, nr.243, Judeţul Bistriţa-Năsăud. 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor este:
25.05.2017, ora 15.30. 4.2.Oferta va
fi depusă la registratura Primăriei
Şieu Măgheruş, din localitatea Şieu
Măgheruş, nr.243, Judeţul Bistriţa-Năsăud. 4.3.Oferta va fi depusă
în 2 exemplare: copie şi original.
5.Data deschiderii ofertelor este
26.05.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Şieu Măgheruş,
localitatea Şieu Măgheruş, nr.243,
judeţul Bistriţa-Năsăud. 6.Soluţionarea litigiilor apărute în legătură
cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea
contractului de concesiune, precum
şi a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit
prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în
justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se af lă
sediul concedentului, respectiv
Tribunalul Bistriţa-Năsăud, str.Alba
Iulia, nr.1, CP 420171, Bistriţa, tel:
0263.213.528, fax: 0263.231.509,
email: tribunalul-bistritanasaud-info@just.ro. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara
recurs la secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel, conform
prevederilor legale. 7.Data transmi-

terii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 15.05.2017.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Lunca Corbului,
cu sediul în localitatea Lunca
Corbului, Strada Principală, nr.291,
judeţul Argeș, CUI: 4122400,
tel.0248.688.501, fax: 0248.688.960,
e-mail: primaria_lunca_corbului@
yahoo.com, persoană de contact:
Burcea Luminița -secretar. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: un spaţiuimobilul Grajd Pădureţi, alcătuit din
teren în suprafaţă de 470mp şi
clădire în suprafaţă de 145mp,
situat în intravilanul Comunei
Lunca Corbului -sat Pădureți,
judeţul Argeș, cu destinaţie de
spaţiu comercial, desfășurarea ca
activitate exclusivă conform codului
CAEN, 0149 -producția de miere şi
ceară de albine, iar ca activități
secundare restul codurilor CAEN,
cuprinse în certificatul constatator.
3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se poate procura de la
sediul Primăriei Comunei Lunca
Corbului, sat Lunca Corbului,
comuna Lunca Corbului, judeţul
Argeș. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Lunca Corbului, sat Lunca
Corbului, comuna Lunca Corbului,
judeţul Argeș. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul secretar din cadrul Primăriei Comunei Lunca Corbului, sat
Lunca Corbului, comuna Lunca
Corbului, judetul Argeș. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: 200Lei, conform documentaţiei de atribuire.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 09.06.2017, ora 12.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 13.06.2017, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Lunca
Corbului, cu sediul în sat Lunca
Corbului, comuna Lunca Corbului,
judeţul Argeș, conform Caietului de
sarcini. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se depune în două plicuri
sigilate unul exterior şi unul interior,
conform Caietului de sarcini. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2017, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Lunca Corbului,
sat Lunca Corbului, comuna Lunca
Corbului, judeţul Argeș. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Actiunea în
justiţie se introduce la Secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărei jurisdicţie se af lă
sediul concedentului, în conformitate cu prevederile Legii 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificările ulterioare. Date
contact: Tribunalul Argeş, B-dul
I.C.Brătianu, Nr.7, Piteşti, jud.
Argeş, tel.0248.216.599,
0248.224.019, fax: 0248.212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 15.05.2017.

ADUNĂRI GENERALE
l SC ANCO STAR SA, denumită
în continuare “Societatea”,
persoană juridică română, cu sediul
în Jud.Prahova, loc.Ploieşti, str.
Grigore Cantacuzino, nr.352, înmatriculată la Registrul Comerţului

Ploieşti sub nr.J29/3246/1992, CUI
RO2991945, prin Subsemnatul
WOLF JOHANNES, în calitate de
administrator unic convoc
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii, la sediul
Societăţii pentru data de 16.06.2017,
ora 11.00, cu următoarea ORDINE
DE ZI: 1.Prezentarea şi aprobarea
situaţiilor financiare anuale pentru
exerciţiul financiar 2016 pe baza
rapoartelor prezentate de administratorul unic şi comisia de cenzori;
2.Aprobarea descărcării de gestiune
a administratorului în baza rapoartelor prezentate; 3.Diverse. În cazul
neîntrunirii condiţiilor prevăzute de
lege pentru validarea deliberărilor,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor se va întruni în acelaşi
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi la data de 22.06.2017.

PIERDERI
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Micro Gab SRL cu
sediul in Mun. Piatra Neamt, Str.
Mihai Viteazu Bl. C5, Et.P, Judetul
Neamt, J27/1878/2003, CUI
16019964 declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.
l Pierdute Atestat profesional
transport Marfa si Persoane si
Atestat ADR emise pe numele
Neagu Valentin. Le declar nule.
l Pierdute Documente de Control
pentru transport rutier de
persoane prin Servicii ocazional
nationale, nr. 0048058 si nr.
0061000, emise pentru SC Als
Trans SRL. Se declara nule.
l Pierdut Certificat Constatator
pentru punctual de lucru din Arad,
str. Independentei, nr. 40 A,
eliberat de ORC Arad pentru
Constantinescu Mariana II, CUI
27821660, F02/1767/2010. Il
declar nul.
l Pierdut cntract vanzare-cumparare nr. 9903/1233B si Proces
Ve r b a l p r e d a r e - p r i m i r e
nr.9903/1233B incheiate intre SC
Herastrau Nord SA si Stanciu Paul
si Stanciu Luminita pentru imobil
situat in Bucuresti, sector 1, Str.
Gura Motrului nr. 18, bl. 20/1A, sc.
1, et. 4, ap. 10. Declar nule.
l Pierdut Atestat Profesional
pentru transport mărfuri CPI şi
Certificat Profesional pentru
transport mărfuri periculoase
ADR pe numele Cucu Rafael Alin.
Le declar nule.
l Pierdut legitimaţie student
emisă de Universitatea Politehnica
Bucureşti pe numele Popescu Irina
Elena. O declar nulă.
l Pierdut Certificat Constatator
de autorizare al sediului social al
firmei PFA Atanase Georgeta-Alina, cu sediul în Sat Afumaţi,
Comuna Afumaţi, Aleea Rozelor,
nr.4, judeţul Dolj. Se declară nul.
l Declar pierdut şi nul Atestat de
marfă, eliberat pe numele Nicolae
Tiberiu Marius de catre ARR Dolj,
numărul 0030132001.
l Declar nule: -Certificat de inregistrare seria B, nr 2966158;
-Certificat constatator; -Rezolutie
nr 10398. PFA Samoila Gabriela.
l Pierdut carnet student pe
numele Iarai Solomonean Vasile. Îl
declar nul.
l Pierdut carnet de student emis
de Facultatea de Litere- Comunicare şi Relaţii Publice anul 2 şi
permis bibliotecă pe numele Bozieniţă Monica Gabriela număr
matricol 31/2015. Le declar nule.
l Declar pierdut carnet de student
la Facultatea de Drept Universitatea Titu Maiorescu pe numele
Ene Valentin. Îl declar nul.

