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OFERTE SERVICIU
l Angajam sofer cat C cu experienta. Salariu atractiv. 0785696979.
l SC Doly-Com Distributie SRL,
cu sediul în Botoşani, Punct de
lucru Abator Roma-Botoşani,
angajează Agent vânzări -reţea
distribuţie carne. Cerinţe: minim
studii medii şi experienţă de cel
puţin trei ani în domeniu. Cererile
şi CV-urile se depun prin fax la:
0231.565.955 sau e-mail: office@
dolycom.ro. Relaţii la telefon:
0231.565.970, interior: 123.
l Şcoala gimnazială ,,prof. Lucian
Pavel'' Olteniţa, cu sediul in localitatea Olteniţa, str.Cuza Vodă, nr.36,
jud. Călăraşi organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de
H.G. nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului- Îngrijitor grupă învăţământ preşcolar
- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-Studii: Liceul (cu diplomă de bacalaureat) şi Curs de instruire privind
însuşirea ,,Noţiunilor fundamentale de igienă, modulul 2- Servicii
de curăţenie, în unităţi de asistenţă
medicală, colectivităţi de copii şi
tineri, unităţi de cazare. -Vechime
în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: 0. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
17 martie 2017, ora 10:00, Şcoala
gimnazială ,,prof. Lucian Pavel''
Olteniţa. Proba scrisă: data de 17
martie 2017, ora 10:00, la sediul
Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian
Pavel'' Oltenița. Proba practică:
data de 23 martie 2017, ora 10:00,
la sediul Școlii gimnaziale ,,prof.
Lucian Pavel'' Oltenița. Proba de
interviu: data de 29 martie 2017,
ora 10:00, la sediul Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel'' Oltenița.
Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul
de concurs este 08 martie 2017,
ora 14:00, la sediul Școlii gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel'' Oltenița.
Date contact: la sediul Școlii
gimnaziale ,,prof.Lucian Pavel'',
Localitatea : Olteniţa, Strada: Cuza
Vodă, Nr.36, Judeţul Călăraşi, Cod
poştal: 915400; tel. 0242 515721.
Reprezentant legal, Pîrnac
Emil-Marin-director.
l Academia Română - Filiala Iaşi
cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9,
în data de 20.03.2017, ora 10.00,
organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant conform HG 286/23.03.2011
(actualizat), de referent de specialitate, gradul II (S), - Activitate de
Secretariat și Arhivă din cadrul
Biroului Resurse Umane, Salarizare. Condiţii: studii superioare
umaniste, vechime de minim 4 ani
în activitate de secretariat.
Termenul de depunere a dosarelor
este 07.03.2017, ora 10. Relaţii
suplimentare la telefon
0332.101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.
l La data de 20.03.2017, Curtea de
Apel Bucureşti organizează
concurs, în condiţiile legii, pentru
ocuparea unui post vacant, pe
durată nedeterminată, de muncitor
la Judecătoria Lehliu Gară și un
post vacant, pe durată determinată,
de îngrijitor la Tribunalul Ialomița.
Condiţiile de participare şi actele
necesare înscrierii la concurs vor fi
afişate la sediile Curţii de Apel
Bucureşti, Tribunalelor Ialomița și
Călărași, Judecătoriei Lehliu Gară,

cât şi pe pagina de Internet la
adresa http://www.cab1864.eu, la
rubrica Resurse Umane -Concursuri/ Examen. Cererile şi documentele necesare înscrierii vor fi depuse
la sediul Curţii de Apel Bucureşti,
Splaiul Independenţei nr. 5,
mezanin M-04, camera M 01, până
la data de 09.03.2017 (inclusiv).
l Şcoala Gimnazială Santău,
judeţul Satu Mare, anunţă organizarea concursului de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, funcţie contractuală
vacantă de execuţie, de muncitor
(cu atribuțiuni și de fochist).
Concursul se organizează la sediul
Şcolii Gimnaziale Santău în data
de 17.03.2017, ora 12.00, proba
scrisă, şi ora 14.00, proba interviu.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.3 din HG 286/2011 şi HG
1027/11.11.2014, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii medii/școală
profesională; -are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
-nu este necesară vechime; -are
capacitatea deplină de exercițiu.
Dosarul de participare la concurs
se depune la sediul unității până în
data de 9.03.2017. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul unităţii. Informaţii suplimentare la
tel.0261.823.080.

resurse umane a Bazei de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații și
pe site-ul Administrației Naționale
a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro,
secțiunea Carieră -Concursuri din
sursă externă) și http://anp.gov.ro/
web/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/cariera.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
secretar al comunei Bălășești,
judeţul Galați. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
data de 27 martie 2017 ora 10 .00
-proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro.Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.

l CONSILIUL NAŢIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI organizează la sediul său din Bucureşti,
Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacantă de: -șofer,
treapta profesională I -1 post, din
cadrul Compartimentului Auto
-Direcţia Secretariat General.
Condiţiile specifice de participare
la concurs: -vechime în specialitate:
minimum 3 ani; -permis de conducere: categoria B și C; -cunostințe
minime de mecanică auto. Date de
desfăşurare a concursului: -27
martie 2017, proba practică, ora
10,00; -31 martie 2017, interviul,
ora 10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune la sediul
Consiliului Naţional al Audiovizualului, până la data de 8 martie
2017, inclusiv, ora 17,00 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 6 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
generale de participare la concurs,
conținutul dosarului de concurs și
bibliografia se afișează la sediul și
pe site-ul Consiliului Naţional al
Audiovizualului www.cna.ro,
precum și pe portalul www.posturi.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obține la Biroul Resurse Umane,
Protecţia Muncii şi Arhivă,
persoană de contact Lăcaru Elena
L i l i a n a - c o n s i l i e r, t e l e f o n :
021/305.53.45 şi pe site-ul CNA:
www.cna.ro.

l Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de
execuţie vacante de consilier gradul
IA din cadrul Direcţiei resurse
umane şi organizare –Serviciul
resurse umane pentru instanţele
judecătoreşti (pentru care se cer
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul: drept/ ştiinţe juridice; o
vechime minimă în specialitatea
studiilor absolvite de 6 ani şi 6 luni
şi cunoştinţe avansate de operare
PC: Microsoft Word, Excel).
Concursul va avea loc în perioada
21-28.03.2017, la sediul Consiliului
Superior al Magistraturii din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141B, sector
6, după cum urmează:-21.03.2017,
ora 10,00 –proba scrisă;-28.03.2017,
ora 10,00 –interviul.Datele relevante privind organizarea concursului sunt publicate pe pagina de
internet a Consiliului Superior al
Magistraturii: www.csm1909.ro, la
secţiunea „Aparat tehnic-administrativ –Concursuri”.Actele de
înscriere la concurs se depun la
Consiliul Superior al Magistraturii
-Direcţia resurse umane şi organizare, etaj 3, cam. 300, până la data
de 10 martie 2017, inclusiv, ora
16,00.Datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul
comisiei de concurs sunt următoarele: Florentina Budu -Constantin,
telefon 021/3116926 interior 2028;
adresă de email: druo@csm1909.ro
şi Mădălina Simion, telefon
021/3116926 interior 2050; adresă
de email: druo@csm1909.ro.

l Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații cu sediul în str.
Sabarului nr.1, comuna Jilava,
județul Ilfov, scoate la concurs 1
post vacant de ofițer inginer (instalații electrice). Termenul de
înscriere este de 15 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului,
respectiv, 15 martie 2017, orele
15.00, inclusiv, perioadă în care
candidații depun dosarele de
candidat complete la structura de
resurse umane din cadrul unității.
Taxa de participare la concurs este
de 85 RON. Informații suplimentare se pot obține de la structura de

l Primăria Jilava din Județul Ilfov
scoate la concurs funcția publică de
execuție vacantă de inspector, clasa
I, grad profesional debutant, din
cadrul Primăriei Jilava, Serviciul
Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor, Compartiment Stare
Civilă, pentru ocuparea cărora
trebuiesc îndeplinite următoarele
condiții:1. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevazute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Funcționarilor publici, republicată
cu modificările și completările ulterioare; 2. Condiții specifice pentru

ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de inspector, clasa
I, grad profesional debutant, din
cadrul Primăriei Jilava, Serviciul
Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor, Compartiment Stare
Civilă: -absolvent -studii universitare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii superioare de
licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalenta.Concursul
va avea loc la sediul Primăriei
Jilava în perioada 28 -30.03.2017.
Proba scrisă se va susține în data
de 28.03.2017 ora 10.00, iar interviul se va susține în data de
30.03.2017, ora 13.00.Dosarele de
înscriere se depun în termen de 20
zile de la data publicării anunțului
în Monitorul Oficial, la sediul
Primăriei Jilava, comuna Jilava,
Județul Ilfov, la Biroul Resurse
Umane, Salarizare și Administrativ.Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod
obligatoriu documentele prevazute
la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008. Pentru
relații suplimentare sunați la tel.
021/457.01.15.
l Primăria Jilava din Județul Ilfov
scoate la concurs funcția publică de
execuție vacantă de consilier, clasa
I, grad profesional principal, din
cadrul Primăriei Jilava, Compartiment Registratură şi Relaţii cu
Publicul, pentru ocuparea cărora
trebuiesc îndeplinite următoarele
condiții:1. Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevazute de art.54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Funcționarilor publici, republicată
cu modificările și completările ulterioare;2. Condiții specifice pentru
ocuparea funcției publice de
execuție vacantă de consilier, clasa
I, grad profesional principal, din
cadrul Primăriei Jilava, Compartiment Registratură şi Relaţii cu
Publicul: -absolvent -studii universitare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii superioare de
licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalenta. -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice de
minim 5 ani. Concursul va avea loc
la sediul Primăriei Jilava în perioada 27 -29.03.2017. Proba scrisă
se va susține în data de 27.03.2017
ora 10.00, iar interviul se va susține
în data de 29.03.2017, ora 13.00.
Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul
Oficial, la sediul Primăriei Jilava,
comuna Jilava, Județul Ilfov, la
Biroul Resurse Umane, Salarizare
și Administrativ.Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Pentru relații suplimentare sunați
la tel. 021/457.01.15.
l Inspectoratul Teritorial de
Muncă Ilfov cu sediul în Calea
Giuleşti nr. 6-8, Sectorul 6, Bucureşti organizează concursul de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice vacante de inspector de
muncă, gradul profesional principal clasa I din cadrul Compartimentului Contracte Colective de
Munca şi Monitorizare Relaţii de
Muncă, constând în următoarele
etape:-proba scrisă 27.03.2017

orele 10,00;-interviul 29.03.2017
orele 10,00.Condiţii de participare:•candidaţii trebuie să îndeplinească prevederile art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul
Funcţionarilor Publici republicată
(2), cu modificările şi completările
ulterioare;•candidaţii trebuie să
îndeplinească prevederile art. 9 lit.a
din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Funcţionarilor Publici
republicată (2), cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv
“studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă” în domeniul ştiinţe
inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice,
ştiinţe juridice, ştiinţe economice
sau în specializările: sociologie,
psihologie, medicină, administraţie
publică şi ştiinţe politice;•condiţiile
minime de vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani.Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a şi vor contine documentele prevăzute în art. 49 din
H.G. nr. 611/2008. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.
021.3162560/ 61 Serviciul
Economic, Resurse Umane şi
Informatică, avizierul instituţiei.
l Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de
execuţie vacante de consilier
juridic, gradul profesional principal
-Serviciul juridic, administrativ şi
patrimoniu- Compartiment juridic.
Condiţiile specifice prevăzute în
fişa postului:-Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor juridice;-Vechime în
specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice:
minimum 5 ani.Concursul va avea
loc la sediul I.S.T.I.S. din Bd.
Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti,
în data de 27 martie 2017, ora 10.00
-proba scrisă. Dosarele de înscriere
se depun în termen de 20 de zile de
la data publicării anunţului.Informaţii suplimentare la nr. de tel.
0213184380.Bibliografia, condiţiile
specifice de participare, precum şi
actele solicitate candidaţilor la
înscriere vor fi publicate pe site-ul
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul instituţiei.
l Unitatea Militară 01308 Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de
personal civil contractual Consilier juridic debutant, prevăzut cu
studii superioare, cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiinţe juridice
sau drept, astfel: pe data de
17.03.2017, ora 10.00 (proba
scrisă) şi pe data de 23.03.2017,
ora 9.00 (interviul) la sediul
Unităţii Militare 01308 Bucureşti.
Nu se stabilesc condiţii privind
vechimea în specialiatatea studiilor necesare ocupării postului.
Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 08.03.2017, ora 14.00.
Detalii privind condiţiile generale
şi specifice pentru ocuparea
postului, tipul probelor de concurs,
locul şi ora desfăşurării acestora,
tematica şi bibliografia de concurs
se pot obţine la telefon
021.420.04.18/int. 724 sau la sediul
Unităţii Militare 01308 Bucureşti,
Şoseaua Bucureşti -Măgurele, nr.
33-35, sector 5, Bucureşti.
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l Liceul Teoretic „Jozef Gregor
Tajovsky”, cu sediul în localitatea
Nădlac, str.P-ța Unirii, nr.2, judeţul
Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcţiei:
secretar școală, număr posturi: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-selecția dosarelor în data de
17.03.2017; -proba scrisă în data de
20.03.2017, ora 9.00; -proba
interviu în data de 21.03.2017, ora
9.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: medii
sau superioare; -vechime în muncă:
minim 5 ani; -cunoașterea limbii
slovace scris-vorbit; -cunoștințe de
utilizare și operare PC (Excel,
Word). 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
unității școlare. Relaţii suplimentare la sediul: Nădlac, str.P-ța
Unirii, nr.2, persoană de contact:
Huszarik Alexandrina-Nicoleta,
telefon: 0257.474.340.
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 20.03.2017 la
sediul administraţiei spitalului
concurs pentru ocuparea a 1 post
Medic Specialist Neurochirurgie,
pe perioadă determinată. Termenul
de înscriere este de 10 zile de la
publicare. Conţinutul dosarului
şi tematica concursurilor vor fi
afişate la avizierul spitalului. Informaţii suplimentare la telefon:
021.319.17.80.
l UM 01556 Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, Pompier la grupa
apărare împotriva incendiilor din
UM 01556 ,,L” Mangalia.
Concursul se desfășoară la sediul
UM 01556 Mangalia, str.Portului,
nr.13, loc.Mangalia, jud.Constanța,
astfel: Proba practică: în data de
16.03.2017, ora 12.00; Interviul: în
data de 22.03.2017, ora 12.00. Data
limită până la care se pot depune
dosarele de concurs este 08.03.2017,
ora 15.00. Detaliile privind condițiile generale și specifice pentru
ocuparea postului, bibliografia și
tematica de concurs se pot obține la
sediul UM 01556 MANGALIA,
strada Portului, nr.13, localitatea
Mangalia, județul Constanța, pe
portalul posturi.gov.ro sau la secretariatul comisie de concurs. Date
de contact ale secretariatului, la
telefon: 0241.750.661/ interior: 105.
l UM 01556 Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, Șofer I la grupa transport auto din plutonul transport al
UM 01556 ,,L” Mangalia pentru
ocuparea postului este necesară o
vechime în specialitate de minim 3
ani. Concursul se desfășoară la
sediul UM 01556 Mangalia, str.
Portului, nr.13, loc.Mangalia, jud.
Constanța, astfel: Proba practică:
în data de 16.03.2017, ora 10.00;
Interviul: în data de 22.03.2017, ora
10.00. Data limită până la care se
pot depune dosarele de concurs este
08.03.2017, ora 15.00. Detaliile
privind condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului,
bibliografia și tematica de concurs
se pot obține la sediul UM 01556
Mangalia, strada Portului nr.13,
localitatea Mangalia, județul
Constanța, pe portalul posturi.gov.
ro sau la secretariatul comisie de
concurs.Date de contact ale secre-
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tariatului, la telefon: 0241.750.661/
interior: 105.
l Liceul “Dimitrie Cantemir”
Babadag, cu sediul în orașul
Babadag, strada Aurel Vlaicu, nr. 3,
județul Tulcea, organizează în data
de 24 Martie 2017, concursul
pentru ocuparea postului contractual vacant de bibliotecar documentarist, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 2017/2014. 1.
Condiții generale: -studii liceale cu
diplomă de bacalaureat; -curs de
biblioteconomie. 2. Condiții
specific: -abilități de comunicare;
-cunoștințe operare PC (word,
excel, power point). Etapele
concursului: 1. Depunerea dosarelor: în 20 de zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial Partea a III-a; 2. susținerea
probei scrise: 24.03.2017 ora 09:00;
3. susținerea interviului: 24.03.2017
ora 13:00. Relații suplimentare se
pot obține de la sediul Liceului
“Dimitrie Cantemir”, Str. Aurel
Vlaicu nr. 3, loc. Babadag, jud.
Tulcea, tel./ fax: 0240/561.134.

VÂNZĂRI CASE VILE
l PERSOANĂ FIZICĂ, VÂND
VILĂ ÎN HERĂSTRĂU, SUPRAFAŢA 560MP, CU SUBSOL,
P+1+M, CURTE ŞI GRĂDINĂ
S T I L J A P O N E Z 2 1 5 M P.
CONSTRUCŢIE PE STRUCTURĂ METALICĂ REZISTENTĂ LA CUTREMURE DE
PÂNĂ LA 8-9 GRADE SCARA
RICHTER. ARHITECTUL ŞI
DESIGNERUL
DIN
GERMANIA. PRET: 1.500.000
EURO. TEL.0755.056.800.

DIVERSE
l Velica Constanta si SC MACO
MOTORS SR, prin reprezentant:Velica Marius-Nicusor, avand
domiciliul in judet Ilfov, oras
Bragadiru, sos.Alexandriei, nr.306,
titulari ai planului P.U.Z.construire doua imobile locuinte
colective S+P+4E, localitatea
Bragadiru, sos.Alexandriei, nr.306,
anunta publicul interest asupra
depunerii solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil al CJ.Ilfov.
Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului
Judetean-Ilfov, cu sediul in:Bucuresti, sector.1, str.Gheorghe Manu,
nr.18, tel.021.212.56.93, in termen
de 15 zile calendaristice de la data
publicarii anuntului, incepand cu
23.02.2017.
l Încheiere şedinţă nepublică din
25 mai 2015 în dosarul
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nr.2025.3/263/2006, Admite cererea
de îndreptare eroare materială
formulată de reclamantul Căruntu Constantin cu
domiciliul în mun.Tg-Jiu, str,
Lt.col.Dumitru Petrescu, bl.16, sc.3,
ap.12, jud.Gorj. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în
dispozitivul sentinţei civile
2849/09.12.2009 în sensul că se va
citi corect numele reclamantului Căruntu Constantin, în loc
de Căruntu Costin. Cu recurs în
termen de 15 zile de la data comunicării. Pronunţată în şedinţa
publică de la 25 mai 2015, la Judecătoria Motru.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare Parc Imobile
Apartamente P+E1+E2 retras,
titular al proiectului Serafim
Adrian, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Ilfov: în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, pentru proiectul
menţionat, propus a fi amplasat în
str.Teiului nr.23, 25 şi 27, comuna
Tunari, nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi
evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediu APM Ilfov din Bucureşti,
Aleea Lacul Morii, nr.1, sect.6, de
luni până joi, între orele 09.0013.00, precum şi pe adresa www.
apm-ilfov.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la
data de 10.03.2017.
l Unitatea administrativ-teritorială IGNEȘTI, din județul ARAD,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.1, începând cu
data de 01.03.2017, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei
IGNEȘTI, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare sau contestațiile ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

CITAȚII
l Se citează numitul Stănescu
(Ene) Aurel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piteşti, str. N. Bălcescu,
nr.5, Bl.L4, sc A, ap.6, jud Arges , în
proces cu Ene Anişoara Elena,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC GMD Calor Plus Instal SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [RON, fără TVA]: Autoutilitară
furgon marca Dacia, serie șasiu UU1FSD1K539162713, an
fab.2008, AG-76-GMD, 6.469 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
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) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de
procedură ﬁscală republicat, până în ziua de 08-03-2017, ora
14:00. Licitația va avea loc în data de 09-03-2017, ora 11:00:00,
la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam.
5, tel. 0248/211511 - 3252.

dosar 17675/280/2016-având ca
Obiect Ordonantă preşedenţială
EXERC. AUT. PARINT., la data
de 08.03.2017, complet C3-3 MI,
ora 08.30.
l În temeiul dispoziţiilor art. 945
al. 1 Cod procedură civilă, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
România-Cultul Mozaic anunţă
deschiderea procedurii de declarare
a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice la Dosar nr.
1399/307/2016, pentru termenul de
judecată din 08.03.2017, datele pe
care le cunoaşte în legătură cu
Slomovitz Herman şi Fisch
Zlate, cu ultimul domiciliu în
Câmpulung la Tisa, nr. 109, dispăruţi în Holocaust.
l Fux Fisel cu ultimul domicliu în
sat Breb, nr. 167, pârât în Dosar nr.
2761/307/215 este citat la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei pentru
termenul de judecată din
02.03.2017 în proces cu Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România-Cultul Mozaic.
l Pârâtul Condurache Claudiu, cu
ultimul domiciliu legal în satul
Trufeștii de Sus, comuna Scânteia,
jud. Iași și cu reședința în Italia,
Firenze, San Zanobi nr. 49, cod
50129 este citat la Judecătoria Iași,
Secția Civilă din Iași, str. Anastasie
Panu nr. 25, complet 36M, în
Dosarul nr. 18854/245/2016, reclamantă Mardare Mariana Marcela,
(obiect ”stabilire domiciliu minor,
exercitarea autorității părintești
asupra minorului Condurache
Răzvan Gabriel, n. 4 mai 2015, în
mod exclusiv de către reclamantă,
obligarea la plata pensiei de întreținere pentru minor”) pentru
termenul de 03.04.2017, ora 8.30.
l Măgureanu Geta (fostă Bivolaru) cu ultimul domiciliu în
comuna Dobroieşti, strada Nuferilor nr. 12, judeţul Ilfov precum şi
la adresa din Bucureşti, şoseaua
Pantelimon nr. 251, bloc 45, ap. 01,
moştenitoarea defunctei Bivolaru
Constantina din comuna Crivăţ,
judeţul Călăraşi este citată să se
prezinte la data de 16 martie 2017
la Tribunalul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 106, secţia civilă C16, sala
1, ora 11.30, în calitate de intimată
pârâtă în proces cu reclamanţii
Popa Dinu şi Popa Aurica în
dosarul 1083/269/2010*, având ca
o b i e c t a n u l a r e T. P. n r.
99503/13.03.2008.
l Se citează Coconu Nicuşor,
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sîrbu
Alexandru Valentin la Judecătoria
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti nr.
52, în data de 15.03.2017 în dosar
civil nr. 845/292/2009 pentru rejudecare, reclamantă fiind Ţiparu
Mariana.
l Pârâtul intimat Freund Siegfried
Josef este chemat la Tribunalul
Braşov în data de 14.03.2017, ora
09.00, sala T1, în apel civil din
dosarul nr. 2699/197/2013, cu
menţiunea pentru interogatoriu,
având ca obiect procesul de succesiune şi ieşire din diviziune, intentat
de reclamantul Capaţână
Alexandru Aurel.
l Pârâtele Toma Liliana Cristina
?i Toma Camelia Mirela sunt
chemate de reclamant Bucur
Nicolae la Judecatoria Slobozia în
proces de succesiune pentru
termenul din 21.03.2017, C11,
dosar 886/312/2013.
l Numitul Amariței Lucian-Dumitru domiciliat în sat Jigoreni,

com. Țibănești, jud. Iași, este
chemat, în calitate de pârât, la
Judecătoria Iași-Secția Civilă, str.
A . P a n u n r. 2 5 , î n d a t a d e
23.03.2017, ora 8.30, la completul
C02M, în dosar nr. 23733/245/2016,
dosar având ca obiect “divorț cu
minori/ tăgadă paternitate”, reclamantă fiind Amariței Mihaela.
l În data de 20 aprilie 2017,
numitul Moroşan Gheorghe, pârât
în dosarul nr. 1642/217/2016, este
chemat la Judecătoria Darabani în
proces de divorţ, la ora 09.00.
l Se citează Mihalcea Monica la
Judecătoria Segarcea în dosar
nr.1573/304/2015, cu termen de
judecată la 22.03.2017.
l Se citează pârâţii Trăistaru
Camelia şi Dincă Daniel la Judecătoria Filiaşi, în dosar
nr.194/230/2016, cu termen de
judecată la 15.03.2017, având ca
obiect partaj judiciar.
l Domnii Şain Stelian, Şain
Cosmin şi d-na Şain Gabriela, sunt
chemaţi în judecată în dosarul
nr.11221/318/2015*, aflat pe rolul
Judecătoriei Tg-Jiu, Completul
C11, în data de 13 martie 2017, în
calitate de pârâţi moştenitori ai
defunctului Şain Constantin, în
proces cu Societatea Complexul
Energetic Oltenia S.A.
l Se citează pârâţii Gal Andras,
Kovacs Ferencz, Kovacs Albert,
Kovacs Denes şi Kovacs Istvan cu
domiciliu necunoscut, la Judecătoria Gheorgheni, în dosarul
nr.1939/234/2016, cu termen de
judecată la 6 aprilie 2017, având ca
obiect ieşire din uzucapiune.
l Budescu Robert, domiciliat în
com.Mărunţei, sat Bălăneşti, str.
Seculeşti, nr.60, jud.Olt, este citat la
Judecătoria Craiova în dosar
2984/215/2016, complet CMF4, cu
termen la 14.03.2017, ora 8.30,
pentru stabilire domiciliu minor, în
proces cu Dinu Maria Andreea.

LICITAȚII
l Publicație vânzare: Lichidări
Info Consult SPRL, lichidator al

SC Escape B 25 Impex SRL Bucureşti, CUI 9817475, Dosar
1041/1259/2011 Tribunalul Specializat Argeş, organizează în data de
08.03.2017 şi în data de 15.03.2017,
ora 12,00, la sediul lichidatorului
din Câmpulung, str. Republicii,
nr.35, et.2, jud. Argeş, licitaţie
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1)Teren intravilan in
suprafață de 560,17 mp. (cota
indiviză de 13/16 din suprafața de
689,44 mp.) situat în București, str.
Moruzeştilor, nr.27, sect.5, la prețul
de 48.402 euro fără TVA. 2)Teren
intravilan drum acces în suprafaţă
de 987,35 mp + Castel de apă situat
în localitatea Voluntari, Şoseaua de
centură, nr.2-4, jud. Ilfov, la preţul
de 11.078 euro fără TVA. Ofertanţii
trebuie să depună până la începerea licitației o garanție de 10%
din valoarea bunurilor în contul
RO81PIRB0303737768002000
deschis la Piraeus Bank. Relaţii la
telefon 0744/780648.
l STITRANS SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliara compusa din
teren intravilan in suprafata de
1.420 mp si hala cu Scd = 1.079,36
mp situata in Blejoi, str. Podului,
FN, judet Prahova la prețul de
evaluare (1.156.389 lei) redus cu
25%. Licitaţia va avea loc în
03.03.2017, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua
de 10.03.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Debitorul SC ALTO ADPROD
SRL -în faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII S.P.R.L., scoate la vânzare:
-Teren în suprafață de 775,09mp și
construcțiile de pe acesta, cu o
suprafață totală construită la sol de
482,09mp, situat în Pantelimon,
B-dul Biruinței nr.102, jud. Ilfov.
Prețul de pornire al licitației este de
74.120 euro+TVA. Prețul caietului
de sarcini este de 1.000 lei exclusiv
TVA. Participarea la licitație este
condiționată de consemnarea în
contul nr. RO88PIRB421876749300
1000, deschis la Piraeus Bank

România pe seama debitoarei SC
ALTO ADPROD SRL până la data
și ora stabilită pentru ședința de
licitație, a garanției de 10% din
prețul de pornire al licitației și de
achiziționarea până la aceeași dată
a Caietului de sarcini. Caietul de
sarcini poate fi achitat în contul
l i c h i d a t o r u l u i j u d i c i a r n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la sediul
ales al acestuia din București str.
Buzești nr.71, et.5, cam.504, sector
1. Prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 09.03.2017 ora
15.00, iar dacă acesta nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de:
23.03.2017, 06.04.2017, 20.04.2017,
04.05.2017, 18.05.2017, 01.06.2017,
15.06.2017, 29.06.2017 și
13.07.2017 ora 15.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din București, Str. Buzești nr.71,
et.5, cam.504, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul SC KAPRONI SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE ȘI
ASOCIAȚII SPRL, scoate la
vânzare: “Mașină prelucrat fier
fasonat“ -prețul de pornire al licitației 6.500,00Euro. Prețul Regulamentului de licitație pentru bunul
aflat în patrimoniul debitoarei SC
KAPRONI SRL este de 500,00Lei
exclusiv TVA. Vânzarea bunului
supra prezentat va fi directă, în
condițile prevăzute de art.118 din
Legea nr.85/2006 -respectiv cu
organizarea unei etape de supraofertare. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea
î n c o n t u l n r. R O 2 3 B I T R PH1RON031539CC01 deschis la
Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești
până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitației, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași
dată a Regulamentului de participare la licitație pentru bunul din
patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
“Mașina prelucrat fier fasonat

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Biroul Colectare și
Executare Silită Persoane Fizice. Nr. 335950/21.02.2017. Dosar de executare nr. 1000/2008 și 6302.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 21.02.2017. În temeiul art. 250, alin. (2), din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 09.03 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 4, cam. 403, jud. Ialomița, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Onea Lucia, cu domiciliu fiscal
în localitatea Comarnic, jud. Prahova: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației,
exclusiv TVA (lei) - Preț de evaluare, diminuat 50%, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; - Teren extravilan în suprafață de 800 mp, situat în Slobozia, tarla 315/7, parcela 559, județul Ialomița, 14729 lei,
0%; - Teren extravilan în suprafață de 800 mp tarla 315/7, parcela 558, situat în localitatea Amara,
județul Ialomița, 12698 lei, 0%; Total: 27427 lei, 0%. Licitația se află la al treilea termen. * Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 08 martie 2017, ora 14.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate
participa debitorul, în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0243.237.140, interior: 177, 178. Data afișării: 21.02.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
“ședința de licitație a fost fixată în
data de 24.03.2017, ora 10.00.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l SC COSTRADE IMPEX SRL
prin lichidator judiciar, anunţă
suspendarea licitaţiilor publice pe
o perioada de 30 de zile avand in
vedere hotararea Adunarii Creditorilor din 22.02.2017 pentru urmatoarele terenuri ce se af la in
patrimoniul debitoarei situate pe
raza comunei Paulesti, jud Prahova
si in garantia creditorilor Tonescu
Finance SRa, Asset Leasing IFN
SA, APS Fund Alpha, respectiv:
terenuri intravilane situate in com.
Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata
de: 3248 mp - din acte 3278 mp,
situat in com. Paulesti, sat Cocosesti, T8 A521/193;A1000, jud
Prahova, inscris in CF 20675, nr
cad 20675; 800 mp – din acte 800
mp, situat in com. Paulesti, sat
Cocosesti, jud Prahova, inscris in
CF 20265, nr cad 20265; 2935 mp
– din acte 3.000 mp, situat in com.
Paulesti, sat Cocosesti, jud
Prahova, inscris in CF 20416, nr.
cad 20416; 4607 mp – din acte
4.520 mp situat in com. Paulesti,
sat Cocosesti, T8;A521/196;
A521/196 bis;T9;A1001, jud
Prahova, inscris in CF 20650, nr.
cad 20650; 3800 mp – din acte
3.900 mp situat in Paulesti, jud
Prahova, inscris in CF 20690, nr.
cad 2419; 960 mp – din acte 960
mp, situat com. Paulesti, sat Cocosesti, Parcela A521/183, Tarla 8, jud
Prahova, inscris in CF 2113, nr.cad
2392 si terenuri extravilane situate
in com. Paulesti, sat Cocosesti, in
suprafata de: 2079 mp – din acte
2.100 mp , situat in com. Paulesti,
sat Cocostesti , parcela A521/194,
Tarla:8, inscris in CF 6820, nr. cad
10295; 2145 mp – din acte 2145,
situat in Paulesti, inscris in CF
20232, nr. cad 20232; 2223 mp – din
acte 2140 mp, situat in Paulesti, jud
Prahova, inscris in CF 20105, nr.

cad 20105; 2998 mp - din acte 3.000
mp, situat in com. Paulesti, sat
Cocosesti – drum – inscris in CF
20331, nr. cad 10070; 2558 mp - din
acte 2.600 mp, situat in com.
Paulesti, sat Cocosesti, T8
A521/189, jud Prahova, inscris in
CF 21301, nr. cad. 21301; 1240 mp
- din acte 1.240 mp, situat in
Paulesti, inscris in CF 20111, nr.
cad 20111; 3773 mp - din acte 3.800
mp, situat in com. Paulesti, sat
Cocosesti, inscris in CF 20297, nr.
cad 2396; 2124 mp – din acte 2160
mp situat in com. Paulesti , sat
Cocosesti, inscris in CF 20219, nr.
cad 2397; 2233 mp – din acte 2140
mp situat in Paulesti, inscris in CF
20105, nr. cad 20105; 2122 mp – din
acte 2.200 mp situat in Paulesti,
inscris in CF 20194 nr. cad 2399;
880 mp - din acte 880 mp situat in
Paulesti, inscris in CF 20194 nr. cad
2399; 1270 mp - din acte 1.304 mp
situat in com. Paulesti , sat Cocosesti, inscris in CF 20203 nr. cad
2384; 320 mp - din acte 320 mp
situat in Paulesti, inscris in CF
20093 nr. cad 20093; 742 mp - din
acte 712 mp situat in Paulesti,
inscris in CF 20299 nr. cad 2398;
1.320 mp - din acte 1.320 mp situat
in Paulesti, inscris in CF 20305 nr.
cad 2418; 3427 mp situat in
Paulesti, inscris in CF 20202 nr. cad
2404; 2871 mp - din acte 2871 mp
situat in Paulesti, inscris in CF
2053 nr. cad 2279; 730 mp - din
acte 730 mp situat in Paulesti,
inscris in CF 20040 nr. cad 2277;
1460 mp - din acte 1370 mp situat
in com. Paulesti, sat Cocosesti,
inscris in CF 20039 nr. cad 2278;
2500 mp - din acte 2.600 mp situat
in com. Paulesti, sat Cocosesti,
inscris in CF 20779 nr. cad 20779;
2038 mp- din acte 2000 mp situat
in Paulesti, inscris in CF 20780 nr.
cad 20780; 4226 mp – situat in
Paulesti, inscris in CF 23823 nr. cad
23823 si 5205 mp – situat in
Paulesti, inscris in CF 23822 nr. cad
23822 in total 9431 mp (pe care se
afla un put forat); 3570 mp – masurata din 3.662 mp situat in Paulesti
inscris in CF 20042, nr. cad 2296;
9930 mp – din acte 9996 din masuratori situat in Paulesti inscris in

CF 20041 nr. cad. 228744.Termenul
de 30 de zile se calculeaza de la
data hotararii Adunarii Creditorilor din 22.02.2017 si se calculeaza
conform dispozitiilor Codului de
Procedura Civila.
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
16.888,15 lei;Teren acces CF 33684,
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reșița,
suprafata de 583 mp - pret
6.837,15lei, Teren acces CF 33685,
cad: 3289 top 1173/1174/23 Reșița,
suprafata de 1.430 mp - pret
16.770,35 lei,Teren arabil CF
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1
Reșița, suprafata de 4.477 mp pret 105.010,15lei,Teren arabil CF
40066, cad: 3268 top 1173/1174/2
Reșița, suprafata de 1.578 mp pret 37.012,95 lei; Teren arabil CF
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10
Reșița, suprafata de 600 mp - pret
14.073,3 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 1.239,75 lei; Teren CF
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3,
suprafata de 2.732 mp - pret
47.707,1 lei;situate în Reșița în
apropiere de Calea Caransebeșului,
jud. Caraș-Severin, Teren fâneață
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita,
suprafata de 5.754 mp - pret
106.184,35lei;situat în Reșița zona
Calea Caransebeșului, jud.
Caraș-Severin. Garsonieră CF
30491, C1-U10 Reșița, Top
600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08
mp - pret 57.741,95 lei; situată în
Văliug, bl. 2 garsoniere Semenic,
parter, ap. 4, jud. Caraș-Severin.
Casă și Teren aferent CF 32343 top
295, suprafata de 2.877 mp - pret
81.491lei situate în Fârliug nr. 232,
jud. Caraș-Severin. Pretul de
pornire al licitatiei este de 95 % 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,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar de executare nr.
958357/2014. Nr. A_EPL 939/20.02.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna
februarie, ziua 20. 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 6, luna
martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Uton SA, CUI 958357, cu
sediul în localitatea București, strada Luica, nr. 20, sectorul 4, licitația I - a: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism
marca Volkswagen Passat, nr. înmatriculare BC-99-XTX, nr. identificare WVWZZZ3CZ6P086579, an
fabricație 2005, capacitate cilindrică 1968 cmc, motorină, culoare negru, Procesul verbal de sechestru
bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 18.982 lei, 19%; Autoturism marca Volkswagen Passat, nr.
înmatriculare BC-10-UTN, nr. identificare WVWZZZ3CZ8P112920, an fabricație 2008, capacitate
cilindrică 1968 cmc, motorină, culoare negru, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr.
7005/CM/26.09.2014, 19.886 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea acestor bunuri mobile, 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: oferta de
cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul RO50TREZ521500530X014952,
beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; 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: autoturismele sunt în stare de funcționare și pot fi
vizionate în zilele de 1 și 3 martie 2017, între orele 11.00 - 13.00, la adresa: localitatea București,
Șoseaua de Centura, nr. 228. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 6, camera 609, județul Prahova sau la numărul de
telefon 0244.407.710, interior 650. Data afișării: 23.02.2017.

Jud. Caras - Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei.Licitatia va
avea loc in data de 10.03.2017,
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 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact:
Primăria Municipiului Caracal, str.
Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, Olt,
t el ef o n : 0 2 4 9 . 5 1 1 . 3 8 4 , f ax:
0249.517.516, e-mail: office@
primariacaracal.ro; 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a 3 suprafeţe de teren în suprafaţă totală de
5,00mp, aparţinând domeniului
public al municipiului Caracal,
pentru amplasarea a 3 panouri
publicitare tip baklit, situate în str.
Iancu Jianu intersecţia cu Intrarea
Muzeului, Calea Bucureşti la Sud
de Bl.A1 şi Calea Bucureşti la Est
de Bl.A7; 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire a fost întocmită în conformitate cu prevederile
OUG 54/2006; 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia şi instrucţiunile privind organizarea licitaţiei se
pot obţine zilnic, de luni până joi,
între orele 8.00-16.30, şi vineri,
între orele 8.00-14.00, în urma unei
cereri scrise; 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Primăria Municipiului Caracal,
Compartimentul Concesiuni,
Contracte, Acorduri, din strada
Piaţa Victoriei, nr.8; 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea

acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Costul pentru obţinerea acestui
exemplar este de 50Lei, ce se va
plăti la casieria Primăriei Municipiului Caracal; 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
10.03.2017, ora 14.00; 4.Informaţii
privind ofertele: Ofertele vor
conţine cerinţele specifice prin
documentaţia de atribuire şi
instrucţiunile privind modul de
elaborare şi prezentare a ofertelor;
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.03.2016, ora 14.00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se vor depune la
sediul Primăriei Municipiului
Caracal, din str.Piaţa Victoriei, nr.8,
Compartiment informare, relaţii
publice; 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Ofertele se vor depune
într-un singur exemplar; 5.Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
23.03.2017, ora 12.00, în prezenţa
ofertanţilor, la sediul Primăriei
Municipiului Caracal, din str.Piaţa
Victoriei, nr.10; 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria
Caracal, str.Iancu Jianu, nr.37,
tel.0249.511.030, fax: 0249.516.689,
e-mail: jud-caracal@just.ro; 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.02.2017.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, nr.1,
Bucov, judeţul Prahova, 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:
Comuna Bucov, str.Constantin
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Stere, nr.1, Bucov, judeţul Prahova,
t elefon : 0244.275.046, fax:
0244.275.170, e-mail: pbucov@
yahoo.com, cod postal: 107110, cod
fiscal: 2843531. -Unitatea Administrativ Teritorială organizează, în
condiţiile OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică, şi a
HG nr.168/2007, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare
a acesteia, precum şi în baza prevederilor art.91 şi art.123 din Legea
administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, licitaţie
deschisă în vederea concesionării
pentru: suprafaţa din domeniul
public al comunei Bucov, jud.
Prahova: teren 157.457mp, din care
s u p r afaţ ă lu ciu d e ap ă d e
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 aflată 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:
pot participa la licitaţie persoane
fizice sau juridice, de drept privat,
române sau străine şi care fac
dovada achitării, prin chitanţă sau
ordin de plată, a documentaţiei de
atribuire, a taxei de participare la
licitaţie şi a garanţiei de participare
la licitaţie. Nu sunt admise la licitaţie persoane fizice şi juridice care
au datorii sau litigii nesoluţionate
cu Comuna Bucov/UAT Bucov, cât
şi cele care se află în procedura
insolvenţei. 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 UAT Bucov
cu solicitare scrisă, transmisă cu cel
puţin 3 zile înainte. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar de executare nr.
958357/2014. Nr. A_EPL 940/20.02.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna
februarie, ziua 20. 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 6, luna
martie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitoarei SC Uton SA, CUI 958357, cu
sediul în localitatea București, strada Luica, nr. 20, sectorul 4, licitația I - a: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară
marca Fiat Ducato cu nr. de înmatriculare BC-22-UTN, nr. de identificare ZFA25000001204467, an
fabricație 2004, capacitate cilindrică 2287 cmc, motorină, culoare albă, Procesul verbal de sechestru
bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 26.197 lei, 19%; Autoutilitară marca Iveco tip ML 100E/DBL
1000-45S/Eurocargo, nr. înmatriculare BC-04-SCW, nr. de identificare ZCFA90C0102381200, an
fabricație 2002, capacitate cilindrică 3920 cmc, motorină, culoare verde, Procesul verbal de sechestru
bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 17.163 lei, 19%; Autoutilitară marca Scania,tip 113M, nr.
înmatriculare BC-45-LUP, nr. de identificare VLURM4X2A09014879, an fabricație 1996, capacitate
cilindrică 11020 cmc, motorină, culoare roșu + gri, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr.
7005/CM/26.09.2014, 27.552 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea acestor bunuri mobile, 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: oferta de
cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul RO50TREZ521500530X014952,
beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; 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: autoutilitarele sunt în stare de funcționare și pot fi
vizionate la adresa din localitatea Onești, str. Uzinei, nr. 16, județul Bacău. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj
6, camera 609, județul Prahova sau la numărul de telefon 0244.407.710, interior 650. Data afișării:
23.02.2017.
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din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Bucov.
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, cod fiscal:
2843531, nr. RO62TREZ5395006
XXX000056, deschis la Trezoreria
Boldeşti-Scăieni. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
10.03.2017. 4.Informaţii privind
ofertele: plicul exterior al ofertei va
purta menţiunea numelui, adresa şi
nr.de telefon al ofertantului şi plicul
interior va conţine oferta propriuzisă. 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 16.03.2017, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratură -Primăria
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, nr.1, cod postal: 107110, jud.
Prahova. 4.3.Numărul de exem-

plare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se depune într-un
exemplar original şi un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: Primăria
Comunei Bucov, str.Constantin
Stere, nr.1, cod postal: 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: 23.02.2017.
l Anunţul publicitar privind
închirierea prin licitaţie deschisă a
unei suprafeţe de 2.257,8320ha
teren cu destinația agricolă (TDA)
-categoria de folosință neproductiv situată în extravilanul
comunelor: -Giurgeni -340,8078ha
-3 Module; -Gura Ialomiței
-1879,0900ha -19 Module;

JOI /23 FEBRUARIE 2017
-Vlădeni -37,9342ha -1 Modul. La
sediul Consiliului Județean
Ialomița, situat în Municipiul
Slobozia, Piaţa Revoluţiei, nr.1,
județul Ialomiţa, va avea loc la
data de 17.03.2017, ora 11.00, licitaţie publică deschisă în vederea
atribuirii prin închiriere a unui
teren cu suprafaţă de
2.257,8320ha, teren cu destinația
agricolă (TDA) -categoria de folosință neproductiv, situat în extravilanul comunei Giurgeni
-340,8078ha, extravilanul comunei
Gura Ialomiței -1.879,09ha și
extravilanul comunei Vlădeni
-37,9342ha, teren aparţinând
domeniului privat al județului
Ialomița, în vederea închirierii
pentru creșterea animalelor,
conform Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița nr.23, din data
de 16.02.2017. -Terenul menţionat
mai sus se închiriează pe o durată
de 2 ani, iar chiria minimă de
pornire a licitației este de
100,00Lei/ha/an. -Chiriașul poate
solicita în scris, cu minim 6 luni
înaintea de expirarea duratei
contractului de închiriere, proprie-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal
Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după
cum urmează: 1. În ziua de 07 martie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62,
camera nr. 3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Bărcănești
Societate Cooperativa de Consum, licitația a I-a: - Spațiu comercial - parter de bloc, situat în bloc de
apartamente P+2, cu suprafața construită de 80 mp, cu destinația inițială Frizerie, Arhivă și Librărie,
situate în comuna Bărcănești, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasat imobilul este proprietate de
stat. Prețul de pornire al licitației este de 178.133 lei (exclusiv TVA). 2. În ziua de 08 martie 2017, ora
12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului Zencenco Ion, licitația a II-a: - Autospecializată, marca
Roman 10215, serie sașiu 94316, nr. înmatriculare PH-07-KRE, preț de pornire al licitației este de
17.277 lei, exclusiv TVA; - Autoutilitară, marca Roman 8135F, serie sașiu 56189, nr. înmatriculare PH07-TFL, preț de pornire al licitației este de 6.098 lei, exclusiv TVA; - Remorcă Thrun Eicker 470, serie
sașiu 475506, nr. înmatriculare PH-81-ZEN, preț de pornire al licitației este de 3.388 lei, exclusiv TVA.
3. În ziua de 09 martie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Interfab Con SRL, licitația a
II-a: - Mașină găurit, nr. inv. 1, factura nr. 40103/11.10.2012, preț de pornire al licitației este de 1.661
lei, exclusiv TVA; - Presă PHC, nr. inv. 2, factura nr. 40103/11.10.2012, preț de pornire al licitației este
de 6.006 lei, exclusiv TVA; - Presă hidraulică, nr. inv. 3, factura nr. 40103/11.10.2012, preț de pornire
al licitației este de 4.015 lei, exclusiv TVA; - Mașină sertizat furtune China, nr. inv. 4, factura nr.
1681/24.04.2013, preț de pornire al licitației este de 6.032 lei, exclusiv TVA; - TM 350 400V6S4 350
052, nr. inv. 5, factura nr. 8558/16.06.2013, preț de pornire al licitației este de 1.557 lei, exclusiv TVA;
- Încălzitor cu arzător și tubulatură, nr. inv. 7, factura nr. CVC/02.12.2014, preț de pornire al licitației
este de 1.169 lei, exclusiv TVA; - Mașină de găurit cu suport magnetic, nr. inv. 6, factura nr.
212964/24.12.2014, preț de pornire al licitației este de 1.130 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 14 martie
2017, ora 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Papir Rotherra SRL, licitația a II-a: Autoutilitară furgon, marca Dacia, tip SD/USD1F/LOGAN, nr. identiﬁcare UU1USD1F540782441, nr.
înmatriculare B-02-PXZ, culoare albastru - alb, an fabricație 2008, cilindree 1598 cmc, combustibil
benzină + GPL, preț de pornire al licitației este de 7.397 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 14 martie 2017,
ora 13, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la licitație următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Papir Rotherra SRL, licitația a III-a: - Construcție în
suprafață construită de 118,44 mp cu structură portantă metalică, pereți de închidere din zidărie și
OSB, șarpantă metalică, învelitoare din plăci de asbociment și beton, compartimentare interioară cu
rigips, compusă din parter (hală de producție) și etaj (birou, vestiare, hol, magazie), situată în
localitatea Boldești Scăeni, str. Gloriei, nr. 2A, jud. Prahova. Terenul pe care este amplasat bunul imobil
este proprietate de stat. Prețul de pornire al licitației este de 54.085 lei (exclusiv TVA). 6. În ziua de 16
martie 2017, ora 12, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde la
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Constantoil Prod SRL, prima licitație: Autotractor, marca Iveco Magirus, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH-60-CST, preț de pornire al
licitației este de 24.997 lei, exclusiv TVA; - Platformă cu obloane metalice, marca Schwarzmuller, an
fabricație 1995, nr. înmatriculare PH-61-CST, preț de pornire al licitației este de 18.302 lei, exclusiv
TVA; - Semiremorcă cisternă lichide petroliere, marca UMM, an fabricație 1999, nr. înmatriculare PH56-CST, preț de pornire al licitației este de 28.036 lei, exclusiv TVA. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul
de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele
documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul
RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe
documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române,
copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/
pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu este
cazul. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0244/512879. Data aﬁșării: 23.02.2017.

tarului reînnoirea acestui contract.
-Contractul se poate reînnoi,
pentru un termen egal cu cel
inițial, potrivit art.1848 din Codul
Civil, prin Hotărâre a Consiliului
Județean Ialomița. -Cesiunea
contractului de închiriere este
interzisă. 1.Procedura de închiriere: -licitaţie publică deschisă.
2.Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este cel mai
mare nivel al chiriei ofertate -lei/
ha/an. a.Garanția de participare
-în cuantum de 2% din suma datorată proprietarului, cu titlu de
chirie minimă (de la care se
porneşte licitaţia pentru primul an
al închirierii, calculată în funcţie
de suprafaţa pe care ofertantul
intenţionează să o închirieze.
Valoarea garanției de participare
și modul de constituire al acesteia
este prezentat în cap.3 -Caiet de
sarcini -art.2.6. 3.Caietul de sarcini
împreună cu Instrucţiunile privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se poate
procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la
sediul Consiliului Județean
Ialomița pentru prețul de 10Lei.
4.Termenul-limită de depunere a
ofertelor este data de 16.03.2017,
ora 16.30, la registratura Consiliului Județean Ialomița. 5.Data
primirii solicitări de clarificări:
13.03.2017. 6.Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data
de 17.03.2017, ora 11.00, la sediul
Consiliului Județean Ialomița. 7.
Valabilitatea ofertelor: 90 zile de la
data depunerii. 8.Limba de redactare a ofertei: Română. 9.Încheierea contractului de închiriere -în
termen de 7 zile lucrătoare de la
data la care proprietarul a
informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. 10.Informaţii
suplimentare la numărul de
telefon: 0243.230.201, int.244, fax:
0243.233.000, Compartiment
patrimoniu public şi privat,
persoană de contact: consilier
Şelaru Gheorghe.
l Anunţul publicitar privind
arendarea prin licitaţie deschisă a
unei suprafeţe de 644,1755ha
teren cu destinația agricolă (TDA)
-categoria de folosință arabil
situată în extravilanul comunei
Vlădeni. La sediul Consiliului
Județean Ialomița, situat în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei,
nr.1, județul Ialomiţa, va avea loc
la data de 21.03.2017, ora 11.00,
licitaţie publică deschisă în
vederea atribuirii prin arendare a
unui teren cu suprafaţă de
644,1755ha, teren cu destinația
agricolă (TDA) -categoria de folosință arabil, situat în extravilanul
comunei Vlădeni, aparţinând
domeniului privat al județului
Ialomița, în vederea arendării
pentru exploatația agricolă,
conform Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița nr.24, din data
de 16.02.2017. Terenul menţionat
mai sus se arendează pe o perioadă de: -5 ani de la data semnării
contractului de arendare pentru:
-Plante tehnice și industriale;
-Plante furajere; -Plante medicinale și aromatice; -10 ani de la
data semnării contractului de
arendare pentru: -Cultura de
cereale; -Legumicultură; -20 ani de
la data semnării contractului de
arendare pentru: -Plante energetice (plop energetic și salcie energetică); -Culturile de cătină albă,
moringa oleiferă și afine. Arendașul poate solicita în scris, cu
minim 12 luni înainte de expirarea
duratei contractului de arendă,
arendatorului reînnoirea acestui

contract, potrivit art.1848, alin.(1)
din Codul Civil. Contractul se
poate reînnoi, pentru un termen
egal cu cel inițial prin Hotărâre a
Consiliului Județean Ialomița.
Arenda minimă de pornire a licitației este de 1.600Lei/ha/an. -Procedura de arendare: -licitaţia publică
deschisă. -Criteriul de atribuire al
contractului de arendare este cel
mai mare nivel al arendei ofertate
-lei/ha/an. -Garanția de participare -în cuantum de 5% din suma
datorată arendatorului, cu titlu de
arendă minimă (de la care se
porneşte licitaţia pentru primul an
al arendei, calculată în funcţie de
suprafaţa pe care ofertantul intenţionează să o arendeze. Valoarea
garanției de participare și modul
de constituire al acesteia este
prezentat în cap.3 -Caiet de sarcini
-art.2.6. -Caietul de sarcini se
poate procura începând cu data
publicării anunțului publicitar de
la sediul Consiliului Județean
Ialomița. Caietul de sarcini
împreună cu Instrucţiunile privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de arendare se pot achiziționa la preţul de 10Lei.
-Termenul-limită de depunere a
ofertelor este data de 20.03.2017,
ora 16.30, la registratura Consiliului Județean Ialomița. -Data
primirii solicitări de clarificări:
14.03.2017. -Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data
de 21.03.2017, ora 11.00, la sediul
Consiliului Județean Ialomița.
-Valabilitatea ofertelor: 90 zile de
la data depunerii. -Limba de
redactare a ofertei -Română.
-Comunicarea rezultatului licitaţiei -în termen de 3 zile lucrătoare
de la stabilirea ofertei câștigătoare.
-Încheierea contractului de arendare -în termen de 7 zile lucrătoare
de la data la care arendatorul a
informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale. -Informaţii
suplimentare la numărul de
telefon: 0243.230.201, int.244, fax:
0243.233.000, Compartiment
patrimoniu public şi privat,
persoană de contact: consilier
Şelaru Gheorghe.
l EVRIKA INSOLVENCY
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, anunta
prin prezenta, numirea acesteia in
calitate de administrator judiciar
a debitoarei CO-CA FOOD SRL
cu sediul in Oraş Voluntari,
Şoseaua Bucureşti Nord, Nr. 10,
parterul cladirii de birouri O2,
Judet Ilfov, CUI 30184304,
J23/1606/2013, cu indeplinirea
atributiilor prevazute de legea
85/2014, conform incheierii de
sedinta din data de 09.02.2017
pronuntata de Tribunalul Ilfov,
Sectia
Civila in dosar nr.
3131/93/2015, prin care s-a dipus
înlocuirea administratorului judiciar Business Recovery BD & A
SPRL cu administratorul judiciar
EVRIKA INSOLVENCY IPURL.

PIERDERI
l Pierdute Card Tahograf seria
76AO000 si Certificat de Pregatire
Profesionala seria 0339473000
emise pe numele BITAN LASCAR
IULIAN. Le declar nule.
l Pierdut atestat taxi seria cptx nr
130104, eliberat de ARR Tulcea pe
numele Mihai Marian. Il declar nul.
l Declar pierdut „atestat de studii
complementare în chirurgie laparoscopică” eliberat de Ministerul
Sănătăţii în urma promovării
examenului din sesiunea 05

-octombrie -2015, pe numele
Bârsan Ionuţ Cristinel.
l Pierdut legitimaţie student eliberată de Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară
pe numele Geantă Ioana.
l Declar pierdut act de identitate
eliberat de S.P.C.E.P. Sect. 5 pe
numele Munteanu Raluca.
l S.C. Grant Taxi Service S.R.L.,
cu sediul social în Bucureşti, sector
6, bd. Ghencea, nr. 27, înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr.
J40/10003/2010, C.I.F.: RO
27564605, declară pierdute cărţile
de intervenţie pentru casa de
marcat marca Microsif 03 seria
30914.
l S.C. CRISGLOBAL Trans
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti,
str. Sibiu, nr. 4, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr.
J40/13442/2007, C.I.F.: RO
2998890, declară pierdute cărţile de
intervenţie pentru casa de marcat
marca Selirom ER 04 seria 10119.
l S.C. Dispecerat Perfect S.R.L.,
cu sediul social în Bucureşti, str.
Prel. Ghencea, nr. 85-87, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. J40/3134/2010, C.I.F.: RO
26696950, declară pierdute cărţile
de intervenţie pentru casa de
marcat marca Microsif 03 seria
39829.
l Pierdut carnet şi legitimaţie de
student eliberate de Universitatea
Politehnica Bucureşti, Facultatea
de Automatică, pe numele de
Drăghici Alexandra –Irina. Le
declar nule.
l Declaram pierdut si nul:"Certificat Constatator", nr.5919,
din:27.03.2009 pentru Sediul
secundar din Urziceni, Strada 9.
Mai-Piata Agroalimentara.
l Subsemnatul Mircea A. Iulian
Mugurel, conducător auto la S.C.
Millenium Trans Impex S.R.L.,
sector 5, Bucureşti, declar pierdute
bilete de călătorie de la seria cu nr.
11799051 până la seria cu nr.
11799200 emise de S.C. Millenium
Trans Impex S.R.L., C.I.F. RO
13516616, sector 5, Bucureşti, str.
Crasna nr. 50.
l Bejinaru Dan declar pierdut
contractul original de vânzare
-cumpărare al casei cu nr.
3130/16.10.2007.
l Am pierdut carnet de producător GR 0044998 şi chitanţier GR
2341401, 2341440 eliberate de
Primăria Mihăileşti, judeţul
Giurgiu pe numele Vasile Ion.
l S.C. Agropiscicola Tei S.R.L. cu
sediul în comuna Plătăreşti, judeţul
Călăraşi, J51/21/20.01.2009, C.U.I.
18067577, declară pierdut certificat
de înregistrare seria B nr. 1956277
eliberat la data de 23.01.2009 de
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Călăraşi. Se
declară nul.
l Pierdut legitimaţia şi carnet de
student emise de U.N.A.T.C. pe
numele Andrei Ciopec.
l Pierdut legitimaţia de student
emisă de U.N.A.T.C. pe numele
Drăghiciu Mădălina-Cosmina.

