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OFERTE SERVICIU
l Producător tâmplărie din PVC 
angajăm muncitori în atelierul 
nostru din Oraş Pantelimon, jud.
Ilfov. Detalii la tel.0787.696.317.

Producator de tamplarie din PVC, 
angajam muncitori in atelier.
Locatie - oras Pantelimon, jud.
Ilfov. Detalii la tel: 0722442127.

l Fată pentru contabilitate primară 
cu experienţă, Dragonul Roşu. Tel. 
0767.600.088.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante de execuție. 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 10-12 octombrie 2016, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului Bucureşti 
-Bd.Expoziției nr.1A, Sector 1, Bucu-
reşti, ora 10.00. Data limită de depu-
nere a dosarelor este 30.09.2016, 
inclusiv, ora 16.00, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
al Municipiului Bucureşti. Pentru 
relații suplimentare consultați site-ul: 
www.ocpib.ro.

l Spitalul Orăşenesc de Urgență 
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în locali-
tatea Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, 
nr.51, județul Gorj, organizează 
conform H.G.286/23.03.2011, modifi-
cată, concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcții contractuale, după cum 
urmează: -economist: 1 post (S) 
-temporar vacant -Biroul achiziții şi 
contractare. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
03.10.2016, ora 9.00; -Interviul în 
data de 06.10.2016, ora 9.00. Condiții 
generale de participare: a)Are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b)Cunoaşte limba română 
scris şi vorbit; c)Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exercițiu; 
e)Are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza fişei de 
aptitudine eliberată de către medicul 
de muncii; f)Îndeplineşte condițiile 
de studii potrivit cerințelor postului 
scos la concurs;g)Nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
-Diplomă de licență în specialitate; 
-Condiții de vechime: Minim 5 ani 
vechime studii superioare. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Orăşenesc de Urgență 
Târgu-Cărbuneşti, din str.Eroilor, 
nr.51, jud.Gorj. Relații suplimentare 
la sediul: Spitalul Orăşenesc de 
Urgență Târgu-Cărbuneşti, persoană 
de contact: ref.Fetitoiu Valentin, 
t e l e f o n :  0 2 5 3 . 3 7 8 . 1 6 5 ,  f a x : 
0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com.

l Direcţia de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a 2 posturi vacante, 
personal contractual în temeiul HG 
286/2011: 1.referent I- Studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
nu necesită vechime; 2.asistent social 
debutant- Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 

licență, specializarea asistență 
socială, nu necesită vechime. Desfă-
şurarea concursului: -Proba scrisă 
-10.10.2016, ora 9.00; -Proba practică 
în data 12.10.2016, ora 9.00, la sediul 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comu-
nitară Timişoara, din bulevardul 
Regele Carol I, nr.10. Dosarele de 
concurs se depun începând cu data 
de 19.09.2016 până în data de 
30.09.2016, ora 12.00. Date de 
contact: secretar Muthi Monica-So-
rina, Biroul Juridic şi Resurse 
Umane, tel.0256.220.583.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Constanţa, cu sediul în 
Constanţa, strada Ion Bănescu, nr.2, 
organizează, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011 modificată 
şi completată prin HG 1027/2014, 
concurs pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante: Denumirea 
postului -muncitor calificat I (întreţi-
nere bază) -perioadă nedeterminată, 
normă întreagă -Administrativ Hotel 
Sport Constanţa. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii 
medii, calificare electrician, cunoş-
tinţe şi abilităţi practice în domeniile: 
tâmplărie, instalații sanitare şi 
zugrăvit, vechime în muncă minim 5 
ani. Denumirea posturilor -două (2) 
-muncitor calificat I (bucătar) -peri-
oadă nedeterminată, normă întreagă 
-Administrativ Restaurant Sport 
Constanţa. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii medii, 
calificare bucătar, vechime în muncă 
minim 5 ani. Denumirea postului 
-muncitor calificat I (întreţinere 
bază) -perioadă nedeterminată, 
normă întreagă -Administrativ 
Complex Sportiv Tomis Constanţa. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii medii, calificare 
mecanic centrală termică, cunoştinţe 
şi abilităţi practice în domeniile: 
tâmplărie, electricitate şi zugrăvit, 
vechime în muncă minim 5 ani. 
Denumirea postului -muncitor cali-
ficat I (recepţie) -perioadă nedetermi-
nată, normă întreagă -Administrativ 
Complex Sportiv Tomis Constanţa. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii medii, diplomă absol-
vire curs de calificare în meseria de 
“recepţioner”, cunoştinţe generale de 
operare PC, cunoaşterea unei limbi 
de circulaţie internaţională, vechime 
în muncă minim 1 an. Concursul se 
va desfăşura la sediul Direcţiei Jude-
ţene pentru Sport şi  Tineret 
Constanţa, str.Ion Bănescu, nr.2, 
astfel: Proba scrisă în data de 
10.10.2016, ora 10.00; Proba de 
interviu în data de 12.10.2016, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Direc-
ţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Constanţa, str.Ion Bănescu, nr.2, etaj 
1 -Biroul Resurse Umane. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se vor afişa la sediul 
instituţiei şi se publică pe pagina de 
internet: www.dsjconstanta.ro. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 0241.614.012, 
int.111.

l Primăria Oraşului Bolintin Vale, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs 
în data de 26.09.2016, ora 11.00 
-proba scrisă şi în data de 29.09.2016, 
ora 11.00 -interviul pentru ocuparea 
funcţiei publice temporar vacante de 
execuţie referent, clasa III, grad 
profesional principal (studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
cel puţin 5 ani vechime pentru 
ocuparea funcţiei publice de referent 
grad profesional principal, cunoştinţe 
operare calculator) în cadrul 
Compartimentului Autoritate tute-
lară şi asistenţă socială. Condiţiile 
pentru participarea la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul insti-
tuţiei. Dosarele de concurs se depun 
în termen de 8 zile de la data publi-

cării în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a şi trebuie să conţină documen-
tele prevăzute de art.49 din HG 
nr.611/2008. Relaţii la tel./fax: 
0246.271.187, 0246.270.990.

l Primăria Nicolae Bălcescu, cu 
sediul în loc.Nicolae Bălcescu, str.
Eroilor, nr.380, jud.Bacău, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: muncitor calificat -post 
vacant temporar contractual pe peri-
oadă determinată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu e cazul. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă -data de 03.10.2016, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Nicolae Bălcescu; 
Proba  de  interv iu  -data  de 
05.10.2016, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 23.09.2016, la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. Condi-
ţiile de participare: bibliografia şi 
documentele pentru întocmirea 
dosarului de înscriere la concurs sunt 
afişate la sediul Primăriei N.
Bălcescu. Informaţii suplimentare la 
telefon nr. 0234.214.071.

l Liceul Tehnologic, cu sediul în 
localitatea Berzovia, nr.124, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de şofer, număr posturi: 
1,00, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10 octombrie 
2016, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 10 octombrie 2016, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii liceale 
sau profesionale; -permis de condu-
cere categoria D; -atestat pentru 
transport rutier de persoane, eliberat 
de ARR; -minim 2 ani vechime în 
specialitate. 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 Lice-
ului Tehnologic Berzovia. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceului 
Tehnologic Berzovia, persoană de 
contact: Șoaca Aurica, telefon/fax 
0255.525.627, e-mail: scoalaber-
zovia@yahoo.co.uk.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, str.Morilor, nr.51A,  
scoate la concurs, în data de 
20.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector,  grad profesional  debutant 
-  Compartiment Înregistrare şi Stabi-
lire Drepturi Șomeri; Agenţia Locală 
Sibiu.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 – nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate;Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Sibiu.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea  For ţe i  de  Muncă 
COVASNA, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, Bd. Gen. Grigore Bălan 
nr.14 scoate la concurs, în data de  
17.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Auditor, grad profesional  
superior-  Compartiment  Audit 

Public Intern. Condiţii specifice de 
participare la concursurile pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante:Pregătire de specia-
litate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalen-
tă;Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice- 9 ani;Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, 
Internet, poştă electronică-nivel 
mediu;Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozita-
te;Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Covasna. 

l Primăria Oraşului Tăşnad, judeţul 
Satu Mare, anunţă organizarea 
concursului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante: Administrator Public. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale: -studii  
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă: în ramura 
de studii- ştiinţe economice, juridice 
sau tehnice, -studii de masterat sau 
postuniversitare, -vechime în muncă 
necesară exercitării funcţiei minim 
10 ani, din care minim 7 ani vechime 
în cadrul unei unităţi de cultură. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Oraş Tăşnad în data de 10 
octombrie 2016, ora 10.00, proba 
scrisă. Proba interviu o să fie comuni-
cată ulterior. Candidaţii vor de pune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 de zile de la data publi-
cării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de pe site-ul www.primari-
atasnad.ro- tel.0261.825.860.

l Ministerul Educaţiei Naționale şi 
Cercetării Știinţifice - Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Știinţi-
fică şi Inovare organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei de director 
general la Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Încercări 
pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Guvernului nr.576 din 
26 august 2016 privind aprobarea 
Metodologiei de concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director general 
la institutele naţionale de cerceta-
re-dezvoltare, publicată în Monitorul 
Oficial  nr.655 din 26 august 2016, 
Partea I. Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Încercări 
pentru Electrotehnică- ICMET 
Craiova are sediul în Craiova, Calea 
Bucureşti nr.144, judeţul Dolj. Dome-
niul/obiectul de activitate este stabilit 
prin Hotărârea Guvernului nr.81 din 
11 februarie 1999 privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Electrotehnică- 
ICMET Craiova, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial   nr.69 din 18 
februarie 1999, Partea I. Condițiile 
de participare la concurs sunt cele 
prezentate în anexa nr.1 la metodo-
logia de concurs prevăzută în anexa 
la HG nr.576/2016. Componența 
dosarului de concurs este conform 
anexei nr.2 la metodologia de concurs 
prevăzută  în  anexa  l a  HG 
nr.576/2016. Dosarul de concurs se 
depune on-line la adresa: https://
selectingmanagers.research.ro. Data 
l imita  de  depunere  on- l ine : 
30.10.2016. Ora limită de depunere 
on-line: 16.00. Programul de desfăşu-
rare a concursului: Publicarea anun-
ţului pentru concurs- 16.09.2016. 
Data limită pentru depunerea dosa-
relor candidaților-  30.10.2016. Data 
limită pentru verificarea şi selecția 
dosarelor de concurs- etapa I- 
2.11.2016. Data limită pentru analiza 
şi evaluarea dosarelor- etapa II/faza 

I- 13.11.2016. Data pentru realizarea 
interviului: -etapa II/faza II- 
15.11.2016. Data estimată pentru 
validarea dosarului candidatului 
declarat câştigător- 25.11.2016. Locul 
de desfăşurare a interviului: sediul 
Autorității Naţionale pentru Cerce-
tare Știinţifică şi Inovare- Bucureşti, 
Str.Mendeleev, Nr.21-25, Sector 1. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la secretariatul tehnic al comisiei de 
concurs. Date de contact: Daniela 
Iacob (email: daniela.iacob@ancs.ro, 
tel.021.316.29.77)/ Camelia Mari-
nescu (email: camelia.marinescu@
ancs.ro, tel.021.316.29.77)/ Gina Grec 
( e m a i l :  g i n a . g r e c @ a n c s . r o , 
tel.021.318.30.69). Documentele 
oferite spre consultare sunt disponi-
bile la secretariatul comisiei de 
concurs precum şi pe paginile de 
internet: www.research.ro  şi www.
icmet.ro.

l G.Canale&C angajează: 1 
operator calitate flux- cerinţe: limba 
franceză,1 maşinist în legătoria 
mecanică- cerinţe: 2 ani experienţă, 
Școala de Arte şi Meserii, 1 maşinist 
în legătoria mecanică, fără experi-
enţă. Interviurile au loc la sediul 
societăţii din oraş Pantelimon, strada 
Cernica, nr.47, luni, 19.09.2016, ora 
1 0 . 0 0 .  R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n 
021.351.72.55, mail:hr@gcanale.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post temporar 
vacant pe perioadă determinată de 
timp, repartizat de la bugetul de stat, 
corespunzător funcţiilor contractuale 
de execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: Serviciul 
Cadastru -Biroul Verificare şi 
Recepţie Lucrări: 1 post temporar 
vacant de consilier cadastru gr.I, 
prevăzut cu studii superioare de 
lungă durată, cu contract individual 
de muncă pe durată determinată de 
timp, până la revenirea titularului 
postului. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: Consilier cadastru 
gr.I: -Studii de specialitate: -studii 
universitare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau 
diplomă de absolvire (titlul de 
inginer/inginer diplomat) -speciali-
zarea geodezie, cadastru, topografie, 
măsurători terestre; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 3 ani şi 
6 luni; -Abilităţi comunicare; -Cunoş-
tinţe operare calculator. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs 
este 26.09.2016, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Ilfov. Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1: -Proba 
scrisă în data de 04.10.2016, ora 
09.00;  -Interviul  în data de 
07.10.2016, de la ora 09.00. Date de 
contact: telefon 021.224.60.85, inte-
rior 126; e-mail: if@ancpi.ro. Temei 
legal:  art .7,  alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Proba inter-
viului poate fi susţinută doar de către 
acei candidaţi declaraţi admişi la 
proba scrisă. Pentru a fi declaraţi 
admişi, candidaţii trebuie să obţină la 
fiecare probă minim 50 puncte 
pentru funcţia temporar vacantă de 
execuţie. Candidaţii declaraţi admişi 
în urma concursului vor încheia 
contract individual de muncă pe 
durată determinată de timp, până la 
revenirea titularului postului, 
conform Codului Muncii, republicat, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Date de contact: telefon 
021.224.60.85, interior 126; e-mail: 
if@ancpi.ro. Pentru date suplimen-
tare consultați site-ul OCPI Ilfov: 
www.ocpilfov.ro, secţiunea „Știri”.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifică-

rile şi completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant pe 
durată nedeterminată de timp, repar-
tizat de la bugetul de stat, corespun-
zător funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov, după cum urmează: Serviciul 
Cadastru -Biroul Verificare şi 
Recepţie Lucrări: 1 post vacant de 
referent tr.IA, prevăzut cu studii 
medii, cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată de 
timp. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului: referent tr.IA: 
-Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în muncă 
minim 6 ani şi 6 luni; -Abilităţi comu-
nicare; -Cunoştinţe operare calcu-
lator. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 03.10.2016, 
inclusiv, ora 16.00, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Ilfov. Concursul se va desfăşura la 
sediul OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1: -Proba scrisă în data de 
11.10.2016, ora 09.00; -Interviul în 
data de 14.10.2016, de la ora 09.00. 
D a t e  d e  c o n t a c t :  t e l e f o n 
021.224.60.85, interior 126; e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.
(4) din HG. nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Proba 
interviului poate fi susţinută doar de 
către acei candidaţi declaraţi admişi 
la proba scrisă. Pentru a fi declaraţi 
admişi, candidaţii trebuie să obţină la 
fiecare probă minim 50 puncte 
pentru funcţiile vacante de execuţie. 
Candidaţii declaraţi admişi în urma 
concursului vor încheia contract 
individual de muncă pe durată nede-
terminată de timp, conform Codului 
Muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Date de 
contact: telefon 021.224.60.85, inte-
rior 126; e-mail: if@ancpi.ro. Pentru 
date suplimentare consultați site-ul 
OCPI Ilfov: www.ocpilfov.ro, secţi-
unea „Știri”.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data de 
19.10.2016, ora 10.00, un post de 
consilier superior şi un post de consi-
lier principal -Compartiment Mana-
gement de Proiect, Direcţia Investiţii 
şi Servicii Publice. Programul 
concursului: -19.10.2016 -ora 10.00 
-proba scrisă; -21.10.2016 -ora 12.00 
-interviul; -16.09.2016 -publicitate 
concurs. Condiţii de participare: 
Consilier grad profesional superior: 1 
post: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiințe inginereşti sau în dome-
niul ştiințe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minimum 9 
ani. Consilier grad profesional prin-
cipal: 1 post: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiințe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minimum 5 
ani. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, respectiv până în data de 
05.10.2016, ora 16.30. Concursul se 
va desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int.234.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
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Slobozia, scoate la concurs în data de 
19.10.2016, ora 10.00, un post de 
consilier superior și un post de consi-
lier principal -Compartiment Mana-
gement de Proiect, Direcţia Investiţii 
și Servicii Publice. Programul 
concursului: -19.10.2016 -ora 10.00 
-proba scrisă; -21.10.2016 -ora 12.00 
-interviul; -16.09.2016 -publicitate 
concurs. Condiţii de participare: 
Consilier grad profesional superior: 1 
post: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul științe inginerești sau în dome-
niul științe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minimum 9 
ani. Consilier grad profesional prin-
cipal: 1 post: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul științe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: minimum 5 
ani. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, respectiv până în data de 
05.10.2016, ora 16.30. Concursul se 
va desfășura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int.234.

l Ministerul Educaţiei Naționale și 
Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţi-
fică și Inovare organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei de director 
general la Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioteh-
nologii în Horticultură-INCDBH 
Ştefănești, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Guvernului nr.576 
din 26 august 2016 privind aprobarea 
Metodologiei de concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director general 
la institutele naţionale de cerceta-
re-dezvoltare, publicată în Monitorul 
Oficial  nr.655 din 26 august 2016, 
Partea I. Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Bioteh-
nologii în Horticultură-INCDBH 
Ştefănești are sediul în localitatea 
Ştefănești, șos. București - Pitești nr. 
37, judeţul Argeș.Domeniul/obiectul 
de activitate este stabilit prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 2113 din 24 
noiembrie 2004 privind infiinţarea 
organizarea și funcţionarea Institu-
tului Naţional de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Biotehnologii  în 

Horticultură Ştefănești- Argeș prin 
reorganizarea Staţiunii de Cercetare 
și Producţie Vitivinicolă Ştefănești- 
Argeș, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 1222 din 20 decem-
brie 2004, Partea I. Condițiile de 
participare la concurs sunt cele 
prezentate în anexa nr.1 la metodo-
logia de concurs prevăzută în anexa 
la HG nr.576/2016. Componența 
dosarului de concurs este conform 
anexei nr.2 la metodologia de concurs 
prevăzută  î n  anexa  l a  HG 
nr.576/2016. Dosarul de concurs se 
depune on-line la adresa: https://
selectingmanagers.research.ro. Data 
l imită  de  depunere  on- l ine : 
30.10.2016. Ora limită de depunere 
on-line: 1600. Programul de desfășu-
rare a concursului: Publicarea anun-
ţului pentru concurs- termen limită 
16.09.2016; Data limită pentru 
depunerea dosarelor candida-
ţilor-30.10.2016; Data limită pentru 
verificarea și selecţia dosarelor de 
concurs – etapa I- 2.11.2016; Data 
limită pentru analiza și evaluarea 
dosarelor- etapa II/faza I- 13.11.2016; 
Data pentru realizarea interviului – 
etapa II/faza II- 16.11.2016; Data 
estimată pentru validarea dosarului 
candidatului declarat câștigător- 
25.11.2016. Locul de desfășurare a 
interviului: sediul Autorității Naţio-
nale pentru Cercetare Ştiinţifică și 
Inovare - București, Str. Mendeleev,  
Nr. 21-25, Sector 1. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la secretariatul 
tehnic al comisiei de concurs. Date de 
contact: Laura Marin (email: laura.
marin@ancs.ro, tel. 021.316.29.77), 
Liliana Cazac (email: liliana.cazac@
ancs.ro, tel. 021.316.29.77), Gina 
Grec (email: gina.grec@ancs.ro, tel. 
021.318.30.69). Documentele oferite 
spre consultare sunt disponibile la 
secretariatul comisiei de concurs 
precum și pe paginile de internet: 
www.research.ro și www.incdbh-ste-
fanesti.ro.

l Ministerul Educatiei Nationale si 
Cercetarii Stiintifice-Autoritatea 
Nationala pentru Cercetare Stiinti-
fica si Inovare organizeaza concurs 
pentru ocuparea functiei de director 
general la Institutul National de 
Studii si Cercetari pentru Comuni-
catii -I.N.S.C.C. Bucuresti, in confor-
mitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr.576 din 26 august 
2016 privind aprobarea Metodologiei 
de concurs pentru ocuparea functiei 
de director general la institutele nati-
onale de cercetare-dezvoltare, publi-
cata in Monitorul Oficial nr.655 din 
26 august 2016, Partea I. Institutul 
National de Studii si Cercetari 
pentru Comunicatii -I.N.S.C.C. 
Bucuresti are sediul Bucuresti, Bd.
Preciziei nr.6, et.2, sectorul 6. Dome-
niul/obiectul de activitate este stabilit 
prin Hotararea Guvernului nr.1234 
din 20 noiembrie 1996 privind infiin-
tarea Institutului National de Studii 

si Cercetari pentru Comunicatii 
-I.N.S.C.C. Bucuresti, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei nr.329 
din 9 decembrie 1996, Partea I. 
Conditiile de participare la concurs 
sunt cele prezentate in anexa nr.1 la 
metodologia de concurs prevazuta in 
anexa la HG nr.576/2016. Compo-
nenta dosarului de concurs este 
conform anexei nr.2 la metodologia 
de concurs prevazuta in anexa la HG 
nr.576/2016. Dosarul de concurs se 
depune on-line la adresa: https://selec-
tingmanagers.research.ro. Data limita 
de depunere on-line: 30.10.2016. Ora 
limita de depunere on-line: 1600. 
Programul de desfasurare a concursu-
lui:Actiuni Termen limita Publicarea 
anuntului pentru concurs 16.09.2016.
Data limita pentru depunerea dosa-
relor candidatilor 30.10.2016.Data 
limita pentru verificarea si selectia 
dosarelor de concurs -etapa I. 
2.11.2016. Data limita pentru analiza 
si evaluarea dosarelor -etapa II/faza I 
13.11.2016 Data pentru realizarea 
interviului:  -etapa II/faza II 
15.11.2016 Data estimata pentru vali-
darea dosarului candidatului declarat 
castigator. 25.11.2016.Locul de desfa-
surare a interviului:sediul Autoritatii 
Nationale pentru Cercetare Stiintifica 
si Inovare- Bucuresti, Str.Mendeleev, 
Nr.21-25, Sector 1. Informatii supli-
mentare se pot obtine la secretariatul 
tehnic al comisiei de concurs.Date de 
contact: Laura Marin (email:laura.
marin@ancs.ro, tel.021.316.29.77) /
Liliana Cazac (email:liliana.cazac@
ancs.ro, tel.021.316.29.77) /Gina Grec 
(email:gina.grec@ancs.ro, 
tel.021.318.30.69). Documentele 
oferite spre consultare sunt disponi-
bile la secretariatul comisiei de 
concurs precum si pe paginile de 
internet:www.research.ro si www.
inscc.ro.

l Cautam fete tinere simpatice si 
serioase cu varsta intre 18 si 30 ani. 
Va puteti imagina ca in Elvetia 
intr-un club puteti castiga pana la 
300 euro/ora? Cine este interesata de 
oferta ma poate contacta la 
tel.+41786732226, sau pe WhatsApp, 
intre orele:-12:00-00:00! Va rog sa imi 
trimiteti cateva poze normale cu 
intreg corpul, impreuna cu numele, 
varsta si nr.de telefon. Castigurile 
sunt intre 5000 euro-10.000 euro/
luna! Oricine are sansa sa munceasca 
aici! Ma bucur de colaborare, Joana!

l Primăria Orașului Bălcești, judeţul 
Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a funcţiilor contractuale de 
execuţie, vacante, din cadrul Servi-
ciului de Medicină și Asistență Medi-
cală Şcolară, aflat în subordinea 
Consiliului Local Bălcești, de: -asis-
tent medical, 1/2 normă; -asistent 
medical, 1/2 normă; -Nivelul studi-
ilor: studii PL/superioare, gradul 
principal; -Vechime în specialitatea 

studiilor necesare ocupării posturilor: 
minim 5 ani. Pentru înscrierea la 
concurs, candidaţii vor depune un 
dosar de concurs care va conţine 
documentele prevăzute la art.6 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anun-
ţului, respectiv până la data de 
30.09.2016, ora 14.00. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: -12 octombrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă; -data și ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Orașului Bălcești 
-persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: consilier Geica 
Va l e r i a  G e a n i n a ,  t e l e f o n 
0250.840.352.

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureș, cu sediul în Sîntana de Mureș, 
str.Morii ,  nr.26,  în baza HG 
nr.286/2011, modificat și completat 
organizează concurs pentru ocuparea 
a 2 (două) posturi contractuale în 
cadrul instituţiei. Denumirea postu-
rilor- muncitor calificat I și muncitor 
calif icat II  – Compartiment 
Infrastructură și Întreținere-posturi 
contractuale pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: 1.pentru postul de 
muncitor calificat I: studii medii/
generale; curs calificare profesională/
școală profesională: zidar, faianțar, 
vopsitor, tâmplar universal, vechime 
în muncă: 9 ani. 2.Pentru postul de 
muncitor calificat II: -studii medii/
generale; -curs calificare profesio-
nală/școală profesională: tâmplar 
universal, instalator instalaţii sani-
tare sau electrician, -vechime în 
muncă: 6 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursuri lor: 
10.10.2016, ora 10.00, la sediul 
primăriei comunei Sîntana de Mureș, 
str.Morii, nr.26. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
29.09.2016, ora 13.00, la sediul 
primăriei comunei Sîntana de Mureș 
str.Morii, nr.26. Date contact: secretar 
comis ie  Suc iu  Anda  Al ina , 
tel.:0265.323.517.

l Municipiul Sighișoara, judeţul 
Mureș, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice 
de conducere vacante de director 
executiv în cadrul Direcției Relații 
publice și comunicare.Condițiile speci-
fice de participare la concurs:-Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul: Ştiințe administrative (Adminis-
trație publică) / Ştiințe ale comunicării 
(Comunicare și relații publice);-Studii 
de masterat sau postuniversitare în 
domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publi-

ce;-Vechime: 3 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice;-Cunoștințe operare PC (nivel 
mediu) și cunoștințe de limba engleză 
- nivel mediu.Concursul se organi-
zează la sediul Municipiului Sighi-
șoara, Str. Muzeului nr. 7, judeţ Mureș, 
a s t fe l : -proba  sup l imentară : 
18.10.2016, ora 9,00;-proba scrisă: 
18.10.2016, ora 11,00;-interviul: 
20.10.2016, ora 14,00.Data până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României–partea a III-a.
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată și 
completată prin H.G. nr. 1173/2008.
Bibliografia se afișează la sediul Muni-
cipiului Sighișoara și pe site-ul Muni-
cipiului Sighișoara www.sighisoara.
org.ro.Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Municipiului Sighi-
șoara sau la telefon: 0265-771280.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
București, cu sediul în str. Radu Vodă 
nr.26-26 A, sector 4, București, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
funcției publice de execuție vacantă de 
inspector clasa I grad profesional 
superior din cadrul Serviciului 
Economic, Financiar și Achiziții 
Publice -Biroul Financiar Contabili-
tate. Condiții de participare. Condiţii 
generale: art.54 din Legea nr.188/1999 
republicată (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -Studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental: știinţe economice sau în  
specializarea: administraţie publică; 
-Perfecţionări (specializări): -nu este 
cazul; -Cunosţinte de operare/progra-
mare pe calculator (necesitate și 
nivel): cunostinţe de operare atestate 
prin diplomă/certificat/atestat operare 
PC/ECDL; -Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor: 9 ani. Acte necesare 
pentru înscriere: -formularul de 
înscriere pus la dispoziţie de I.T.M. 
București; -copia actului de identitate; 
-copiile diplomelor de studii și a altor 
acte care să ateste efectuarea unor 
specializări; -copia carnetului de 
muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă și, 
după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice 
(conform Ordinului ANFP nr. 
192/2013 pentru aprobarea formatului 
standard al adeverinţei care atestă 
vechimea în muncă și vechimea în 
specialitatea studiilor); -cazierul judi-
ciar; -adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni ante-
rior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate 
(adeverinţa care atestă starea de sănă-
tate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice); -decla-
raţia pe propria răspundere sau 
adeverină care să ateste că nu a 
desfășurat activităţi de poliţie politică; 
-declaraţia pe propria răspundere că 
nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani. Concursul 
constă în susținerea unei probe scrise 
în data de 24.10.2016 ora 10.30  inter-
viul în data de 27.10.2016 ora 10.30. 
Copiile de pe actele necesare înscrierii 
se vor prezenta însoţite de documen-
tele  originale sau în copii legalizate. 
Dosarele se vor depune în perioada 
16.09.2016 -05.10.2016 inclusiv, peri-
oada de selecţie a dosarelor este 
06-12.10.2016.Relaţii suplimentare la 
tel.: 021.331.18.03.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
București, cu sediul în str. Radu Vodă 

nr.26-26 A, sector 4, București, orga-
nizează concurs în vederea ocupării 
funcției  publice de execuție 
vacantă de inspector clasa I grad 
profesional superior din cadrul biro-
ului Resurse Umane. Condiţii de 
participare. Condiţii generale: art. 54 
din Legea nr.188/1999 republicată 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice: -Studii 
de specialitate: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în unul dintre 
domeniile fundamentale: știinţe juri-
dice, știinţe economice sau în una 
dintre următoarele specializări: 
psihologie, administraţie publică; 
-Perfecţionări (specializări): - Curs 
resurse umane; -Cunoștinţe de 
operare/programare pe calculator 
(necesitate și nivel): diplomă/certi-
ficat/atestat operare PC/ECDL; 
-Vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 9 ani. Acte necesare pentru 
înscriere: -formularul de înscriere pus 
la dispoziţie de I.T.M. București; 
-copia actului de identitate; -copiile 
diplomelor de studii și a altor acte 
care să ateste efectuarea unor specia-
lizări; -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și, după 
caz, în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice (conform 
Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru 
aprobarea formatului standard al 
adeverinţei care atestă vechimea în 
muncă și vechimea în specialitatea 
studiilor); -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa 
care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice); -decla-
raţia pe propria răspundere sau 
adeverinţă care să ateste că nu a 
desfășurat activităţi de poliţie poli-
tică; -declaraţia pe propria răspun-
dere că nu a fost destituit(ă) dintr-o 
funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 
7 ani. Concursul constă în susținerea 
unei probe scrise în data de 
18.10.2016 ora 10.30  interviul în data 
de 21.10.2016 ora 10.30. Copiile de pe 
actele necesare înscrierii se vor 
prezenta însoţite de documentele  
originale sau în copii legalizate. 
Dosarele se vor depune în perioada 
16.09.2016 -05.10.2016 inclusiv, peri-
oada de selecţie a dosarelor este 
06-12.10.2016.Relaţii suplimentare la 
tel.: 021.331.18.03.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
București, cu sediul în str. Radu Vodă 
nr.26-26 A, sector 4, București, orga-
nizează concurs în vederea ocupării 
funcţiei  publice de execuţie 
vacantă de inspector clasa I grad 
profesional superior din cadrul 
compartimentului Informatică. 
Condiţii de participare. Condiţii 
generale :  art .  54  din Legea 
nr.188/1999 republicată (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare
Condiţii specifice: -Studii de speciali-
tate: “Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul fundamental: știinţe 
inginerești sau în specializările: infor-
matică, cibernetică economică, auto-
m a t i c ă   ș i  i n f o r m a t i c ă ”  ; 
-Perfecţionări (specializări): -curs de 
perfecţionare în sistem hardware/
software, administrare reţele calcula-
toare”; -Cunoștinţe de operare/
programare pe calculator (necesitate 
și nivel): -administrator baze de date, 
diplomă/certificat/atestat; -Vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 9 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. 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 Miu-Mit 
Servicom SRL Țițești, după cum urmează: Denumire: Cabină de 
vopsitorie - uscare - Saico Italia. Valoare [Ron, fără TVA]: 20.575 
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) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
28/09/2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
29/09/2016, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, 
tel. 0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. 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 Flor 
Plast Invest SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire: 
Autoutilitară Ford Transit, serie șasiu WFORXXGBFR3P68157, an 
fab. 2003. Valoare [Ron, fără TVA]: 4.545 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) în 
contul RO69TREZ0495067XXX014650 deschis la Trezoreria 
Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 04/10/2016, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 05/10/2016, ora 11:00:00, la SFO 
Mioveni. 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 Serviciul 
Fiscal Orășenesc Mioveni.
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ani. Acte necesare pentru înscriere: 
-formularul de înscriere pus la dispo-
ziţie de I.T.M. București; -copia 
actului de identitate; -copiile diplo-
melor de studii  și a altor acte care să 
ateste efectuarea unor specializări; 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice (conform 
Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru 
aprobarea formatului standard al 
adeverinţei care atestă vechimea în 
muncă și vechimea în specialitatea 
studiilor); -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Minis-
terul Sănătăţii Publice); -declaraţia 
pe propria răspundere sau adeverință 
care să ateste că nu a desfășurat 
activităţi de poliţie politică; -decla-
raţia pe propria răspundere că nu a 
fost destituit(ă) dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani. 
Concursul constă în susținerea unei 
probe scrise în data de 17.10.2016 ora 
10.30 interviul în data de 20.10.2016 
ora 10.30. Copiile de pe actele nece-
sare înscrierii se vor prezenta însoţite 
de documentele  originale sau în copii 
legalizate. Dosarele se vor depune în 
perioada 16.09.2016 -05.10.2016 
inclusiv,  perioada de selecţie a dosa-
relor este 06-12.10.2016. Relaţii 
suplimentare la tel.: 021.331.18.03.

l Ministerul Educaţiei Naţionale și 
Cercetării Ştiinţifice– Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţi-
fică și Inovare organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei de director 
general la Institutul Naţional de 
Cercetare- Dezvoltare pentru Optoe-
lectronică INOE-2000 Măgurele, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.576 din 26 august 
2016 privind aprobarea Metodologiei 
de concurs pentru ocuparea funcţiei 
de director general la institutele naţi-
onale de cercetare- dezvoltare, publi-
cată în Monitorul Oficial nr.655 din 
26 august 2016, Partea I.Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Optoelectronică INOE-2000 
Măgurele are sediul în Str. Atomiș-
tilor nr.409, Măgurele, Ilfov. Dome-
niul/ obiectul de activitate este stabilit 
prin HG nr.987 din 25 august 2005 
pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcţionare a Institu-
tului Naţional de Cercetare-Dezvol-
tare  pentru Optoelectronică 
INOE-2000 București, publicată în 
Monitorul Oficial al României  nr.802 
din 5 septembrie 2005, Partea I. 
Condiţiile de participare la concurs 
sunt cele prezentate în anexa nr.1 la 
metodologia de concurs prevazută în 
anexa la H.G. nr.576/2016. Compo-
nenţa dosarului de concurs este 
conform anexei nr.2 la metodologia 
de concurs prevăzută în anexa la 
H.G. nr.576/2016. Dosarul de concurs 
se depune on-line la adresa: https://
selectingmanagers.research.ro. Data 
l imită  de  depunere  on- l ine : 
30.10.2016. Ora limită de depunere 
on-line: 16.00. Programul de desfășu-
rare a concursului:-Publicarea anun-
ţului de concurs - termen limită 
- 16.09.2016; -Data limită pentru 
depunerea dosarelor candidaţilor 
-termen limită- 30.10.2016; -Data 
limită pentru verificarea și selecţia 
dosarelor de concurs– etapa I 
-termen limită- 02.11.2016; -Data 
limită pentru analiza și evaluarea 
dosarelor de concurs– etapa II /faza I 
-termen limită- 13.11.2016; -Data 
pentru realizarea interviului– etapa 
II /faza II -termen limită- 14.11.2016; 

-Data estimată pentru validarea 
dosarului candidatului declarat câști-
gător -termen limită- 25.11.2016. 
Locul de desfășurare a interviului: 
sediul Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică și Inovare– 
București, Str. Mendeleev, nr.21-25, 
Sector 1. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la secretariatul tehnic al 
comisiei de concurs. Date de contact: 
Daniela Iacob (email: daniela.iacob@
ancs.ro, tel. 021.316.29.77) /Camelia 
Marinescu (email: camelia.mari-
nescu@ancs.ro, tel. 021.316.29.77 /
Gina Grec (email: gina.grec@ancs.ro, 
tel. 021.318.30.69). Documentele 
oferite spre consultare sunt disponi-
bile la secretariatul comisiei de 
concurs precum și pe paginile de 
internet: www.research.ro si www.
inoe.ro/en.html.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională– ORL „Prof. 
Dr. Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. 
Mihail Cioranu nr. 21, Sector 5, 
București, scoate la concurs în peri-
oada 10– 13 octombrie 2016, cu 
respectarea Regulamentului de de 
organizare și desfășurare a concur-
sului și a examenului pentru 
ocuparea posturilor vacante și 
temporar vacante, precum și stabi-
lirea criteriilor de evaluare a perfor-
manțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a persona-
lului contractual din sistemul sanitar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante: 1 
post asistent medical principal (PL)- 
Secţia Clinica nr. I; 1 post asistent 
medical principal (PL)- Secţia 
Clinica nr. III;1 post asistent medical 
principal (PL)- Secţia Clinica nr. IV;1 
post asistent medical principal (PL)- 
Secţia A.T.I.;1 post asistent medical 
principal (PL)- Blocul Operator;1 
post asistent medical principal (PL)- 
Sterilizare;1 post asistent medical 
principal (PL)- Laborator Radio-
logie;1 post instructor educaţie (M cu 
cu diplomă de bacalaureat)- Secţia 
nr. VI- minim 6 luni vechime în acti-
vitatea cu copiii preșcolari;1 post 
instructor educaţie debutant (M cu 
cu diplomă de bacalaureat)- Secţia 
nr. VI;1 post infirmieră (G)- Secţia 
Clinica nr. I -curs de infirmieră;1 post 
îngrijitoare (G)- Secţia Clinica nr. I;1 
post îngrijitoare (G)- Camera de 
Gardă;1 post statistician medical 
principal (M)- Compartimentul de 
evaluare și statistica sanitară;1 post 
operator date III (M cu cu diplomă 
de bacalaureat)- Compartimentul 
Informatică -minim 6 luni vechime 
în activitate;1 post muncitor calificat 
I -Lăcătuș mecanic (M)– Serviciul 
tehnic- minim 9 ani vechime în 
meserie; 1 post muncitor calificat I 
-Electrician (M)– Serviciul tehnic- 
minim 9 ani vechime în meserie; 1 
post economist specialist I A (S) –
Serviciul de Management al Calităţii 
Serviciilor medicale: studii superioare 
economice cu diplomă de licenţă; 
minim 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate; atestat “ Managementul 
serviciilor de sănătate“.Înscrierile se 
pot face la secretariatul instituției 
pană cel târziu 30.09.2016, ora 15,00.
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, Sala de lectură, astfel: 
-proba scrisă- 10.10.2016– ora 10.00; 
- p r o b a  p r a c t i c ă  / i n t e r v i u 
–13.10.2016– ora 10.00. Relaţii cu 
privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs și bibliografie, se 
găsesc pe site-ul  www.ifacforl.ro și la 
B i r o u l  R U N O S ,  t e l e f o n 
021/410.21.70 int.172 și 0744.346.544 
–ref. Tufan Jenica, zilnic între orele 
9,00–15,00.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională– ORL „Prof. 
Dr. Dorin Hociotă”, cu sediul în  Str. 
Mihail Cioranu nr. 21, Sector 5, 
București, scoate la concurs în peri-
oada 10–13 octombrie 2016, cu 
respectarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concur-
sului și a examenului pentru 
ocuparea posturilor vacante și 
temporar vacante, precum și stabi-
lirea criteriilor de evaluare a perfor-
manțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a persona-
lului contractual din sistemul 
sanitar, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, următoarele posturi 
temporar vacante:1 post asistent 
medical principal (PL)- Secţia 
Clinica nr. I;1 post asistent medical 
p r i n c i p a l  ( P L ) -  S e c ţ i a 
A.T.I.Înscrierile se pot face la secre-
tariatul instituției până cel târziu 
23.09.2016, ora 15,00.Concursul se 
va desfășura la sediul instituției, 
Sala de lectură, astfel: -proba scrisă– 
10.10.2016– ora 10.00; -proba prac-
tică/ interviu– 13.10.2016– ora 10.00.
Relaţii cu privire la conţinutul 
dosarului de înscrierile la concurs și 
bibliografie, se găsesc pe site-ul  
www.ifacforl.ro și la Biroul RUNOS, 
telefon 021/410.21.70 int.172 și 
0744.346.544 –ref. Tufan Jenica, 
zilnic între orele 9,00–15,00.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Proprietar: parcela 6,3ha Calea 
Lugojului, între Timișoara și 
R e m e t e a  M a r e .  2 5  E U R . 
0756.205.453.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Lichidez bibliotecă, carte româ-
nească veche, ediţii princeps, preţuri 
modeste, idem străine. 0733.052.330.

CITAȚII  
l Numitul Popa Nicolae este citat la 
Judecătoria Roșiorii de Vede în 
dosarul 1187/292/2016 având ca 
obiect partaj succesoral formulat de 
reclamanta Nicula Vâlcea Iulia cu 
termen de judecată 11.10.2016.

l Se citeaza in calitate de parata 
numita Decani Henriette, inscrisa ca 
propietar in CF 1554 nr top 
3910/2/1/2/2 Bistrita, in proces avand 
ca obiect prestatie tabulara, aflat pe 
rolul Judecatoriei Bistrita, dosar nr. 
2613/190/2013, pentru termenul de 
judecata din 10.10.2016, Judecatoria 
Bistrita, ora 9.00 sala II.

l Se citează pârâta Buga Alina în 
dosar nr. 2894/245/2016 a Judecăto-
riei Iași, C12, în ziua de 12.10.2016, 
ora 8.30, de către Iftene Alin 
Constantin, obiect exercitare autori-
tate părintească.

l Numiții Afilipoaia I. Vasile și 
Afilipoaia I. Olga (nume de fată) cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea comuna Boroaia, sat Moisa, 
jud. Suceava, sunt citați la Judecă-
toria Fălticeni pe data de Miercuri, 
28.09.2016, ora 9.00, completul C8, 
camera sala 2, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 496/227/2016, în 
procesul de fond funciar cu recla-
manta Butnaru Mărioara.

l Se citează pârâtul Cornea Dorel, 
cu ultimul domiciliu în Berezeni, 
județul Vaslui, la Judecătoria Huși, 
pentru termenul din 14 septembrie 
2016, în dosarul 517/244/2016, cu 
obiect partaj succesoral, în contradic-
toriu cu reclamantul Cornea 
Dumitru.

l Pârâta S.C. MIVA Prod Company 
S.R.L. Iași cu ultim sediu cunoscut în 
Iași, str. Sucidava nr. 11, bl. P4, sc. C, 
et.1, ap.7, cam.2 este chemată la 
Judecătoria Iași, Secţia Civilă, sala 4, 
complet C17 în data de 4.10.2016 ora 
8.30 în proces cu Universitatea 
Tehnică Gheorghe Asachi din Iași în 
calitate de reclamantă în dosarul nr. 
3571/245/2016 pentru fond- acţiune 
în răspundere contractuală.

DIVERSE  
l SC OMV Petrom SA, anunta 
publicul interesat asupra deciziei de 
emitere  a acordului de mediu pentru 
“Lucrari extindere careu foraj 
sondele H3, H12, H13  Independenta, 
pentru forajul sondelor H4, 1497 
Independenta in comuna Schela, jud. 
Galati”, propus a fi realizat in com. 
Schela, jud. Galati. Proiectul acor-
dului de mediu poate fi consultat la 
sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, intre 
orele 8:30-16:00 si vineri intre orele 
8:30-13:30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet:  http://apmgl.
anpm.ro – reglementari – acordul de 
mediu – drafturi acte de reglemen-
tare – proiect acord de mediu. Obser-
vatiile/contestatiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M. Galati, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2, pana la data 
de 24.09.2016 (in termen de 8 zile de 
la data afisarii anuntului).

l Subscrisa DINU URSE ŞI 
ASOCIAȚII SPRL, în calitate de 
administrator judiciar al SC TBNI 
SA, CUI 6647627, J40/27076/1994, 
conform Încheierii de ședință din 
data de 07.04.2004, pronunțată în 
dosarul 1150/3/2003 de către Tribu-
nalul București, Secția a-VII-a 
Civilă, invită toate persoanele (foști și 
actuali salariați) care au de încasat 
drepturi salariale restante la data 
deschiderii procedurii insolvenței 
TBNI SA să se prezinte în data de 
28.09.2016 între orele 10:00-16:00 la 
sediul societății din București, B-dul 
Bucureștii Noi nr. 40, sector 1, pentru 
a le fi achitate creanțele salariale în 
conformitate cu planul de reorgani-
zare confirmat de către judecătorul 
sindic. Prezentul anunț se va publica 
în BPI și într-un ziar național de 
largă circulație fiind afișat și la sediul 
societății din București, B-dul Bucu-
reștii Noi nr. 40, sector 1.

l SP EVRIKA INSOLVENCY 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de administrator judiciar al ROM 
SCRAP SRL desemnat prin hota-
rarea nr.5201 din data de 09.09.2016, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
21354/3/2016, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva ROM 
SCRAP SRL, cu sediul in București 
Sectorul 4, Strada IPOTEŞTI, Nr. 7, 
Ap. 1,  CUI 14726845, nr. de ordine 
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/1818/2014. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 

de creanta impotriva ROM SCRAP 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
21354/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorulu 
21.10.2016; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 04.11.2016; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 18.11.2016; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor, 10.11.2016 ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 23.09.2016, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice-Negociere direct: 
1. Denumirea, adresa, numărul de 
fax, adresa de e-mail ale autorităţii 
contractante și ale biroului de la care 
se pot obţine, după caz, informaţii 
suplimentare: Comuna Vulturești, 
Strada Principală, nr. 141, Vulturești, 
judeţul Argeș, telefon 0248296256, 
fax 0248296256, email primariavul-
turestiag@yahoo.com; 2. Hotărârea 
privind stabilirea modalităţii de 
gestiune: Hotărârea Consiliului Local 
Vulturești nr. 49/28.08.2015 privind 
aprobarea întocmirii studiului de 
oportunitate, caietului de sarcini și 
regulamentului de organizare și 
desfășurare a activității serviciului 
public de alimentare cu apă. Hotă-
rârea Consiliului Local Vulturești nr. 
63/25.11.2015 privind aprobarea 
comisiei de evaluare și a documenta-
ției întocmită în vederea delegării de 
gestiune a serviciilor furnizare apă 
din comuna Vulturești,județul Argeș. 
În temeiul Hotărârii Guvernului Nr. 
717 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea 
Procedurii-cadru privind organi-
zarea, derularea și atribuirea contrac-
telor de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilități publice, a 
criteriilor de selecție-cadru a ofertelor 
pentru serviciile comunitare de utili-
tăți publice și a Contractului-cadru 
de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. 3. Aria teritorială unde urmează 
a se presta/furniza serviciul/activi-
tatea: Teritoriul administrativ al 
comunei Vulturești, județul Argeș; 4. 
Serviciul/activitatea care urmează să 
fie prestat/prestată/ furnizat/furni-
zată/detaliat/detaliată pe activităţi: 
Delegarea de gestiune a serviciului 
public de alimentare cu apă al 

comunei Vulturești, județul Argeș 
conform caietului de sarcini; 5. 
Durata contractului de delegare a 
gestiunii: 10 ani; 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și de fax 
și adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita 
documentaţia de delegare, precum și 
modalităţile de obţinere a documen-
taţiei: Comuna Vulturești, Strada 
Principală, nr. 141, Vulturești, judeţul 
Argeș, telefon 0248296256, fax 
0248296256, email primariavultures-
tiag@yahoo.com. Documentația 
poate fi obținută de la sediul primă-
riei, de la Secretar UAT - Badea 
Ionuț; 7. Dacă este cazul, costul și 
condiţiile de plată în vederea obţi-
nerii documentaţiei de delegare: 
Documentația de atribuire poate fi 
achiziționată în urma unei solicitări 
scrise. Prețul pentru obținerea docu-
mentației este de 1000 lei și se achită 
la casieria Primăriei Vulturești; 8. 
Termenul limită de depunere a ofer-
telor, data și ora, adresa la care se 
depun/transmit ofertele: Data: 
19.10.2016, ora 11.00 – Primăria 
Comunei Vulturești, sat Vulturești, 
strada Principală, nr. 141, comuna 
Vulturești, judeţul Argeș, la Registra-
tură; 9. Data, ora și locul deschiderii 
ofertelor: Data: 19.10.2016, ora 12.00 
- Primăria Comunei Vulturești, sat 
Vulturești, strada Principală, nr. 141, 
comuna Vulturești, judeţul Argeș; 10. 
Dacă este cazul, garanţiile solicitate: 
Garanția de participare la negocierea 
directă este de 2500 lei și se poate 
constitui prin scrisoare de garanție 
bancară, ordin de plată în contul 
RO37TREZ 0495006X XX014784 
deschis la Trezoreria Mioveni sau 
lichidități depuse la casieria institu-
ției; 11. Durata de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile calendaristice de la 
termenul limită de depunere a ofer-
telor; 12. Pagina web pe care este 
disponibilã documentaţia: Nu este 
cazul.

AUTORIZAȚII DE MEDIU  
l Administrația Națională Apele 
Române-Administrația Bazinală de 
Apă Olt anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării  de obți-
nere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Amenajare pârâu Topolog 
pe sectorul Tigveni – Galicea, jud. 
Vâlcea și Argeș”.Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sedii le  următoarelor institu-
ții:-Agenția Națională pentru 
Protecția Mediului: str. Splaiul Inde-
pendenței nr. 294, sector 6, București, 
în zilele de luni – joi între orele 
800-1630 și vineri între orele 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 19. Nr. 28138 din 
08.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, 
Luna Octombrie, Ziua 07. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 07, luna octombrie orele 10.00, anul 2016, în 
localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului Albu Iancu, cu domiciliul fiscal în București, str. Nicolae Pascu nr. 6, bloc 3, 
apartament 36, sector 3, cod de identificare fiscală: a) teren arabil extravilan în suprafață de 5142 mp, 
situat în localitatea Potlogi, sat Românești, județ Dâmbovița, tarlaua 53, parcela 5, preț de pornire al 
licitației 4200 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: AFP S3 - București. 
Sarcini: PV Sechestru 61912/10.12.2009. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe 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 de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, 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 numărul de telefon 
0245.651112. Data afișării: 16.09.2016.

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Nr. 1.030 din 13.09.2016. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile și mobile. În temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile și mobile, astfel: I. În ziua de 27, luna septembrie, 
anul 2016, ora 12.00, bunuri imobile proprietate a debitorului Vlad Costel, cu domiciliul în localitatea Călărași, str. București nr. 157, jud. Călărași, dosar de executare nr. 822854/2016: 1. imobil - ansamblu de 
bunuri imobile situat în com. Modelu, sat Radu Negru, str. Corcodușului nr. 2-8, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 193.818 lei (exclusiv TVA *) format din (conform extras de rol 1002601): a) clădire în 
suprafață construită la sol de 150 mp., casă de locuit și anexe parter, preț de pornire al licitației 117.917 lei (exclusiv TVA *); b) teren intravilan aferent construcției în suprafață de 6.000 mp., compus din 6 loturi 
de 1.000 mp., alăturate dar nealipite juridic, preț de pornire al licitației 75.901 lei (exclusiv TVA *). 2. imobil - ansamblu de bunuri imobile situat în com. Modelu, str. Dudului nr. 83, jud. Călărași, preț de pornire al 
licitației 61.895 lei (exclusiv TVA *) format din (conform extras de rol 1001649): a) clădire în suprafață construită la sol de 236 mp., casă și anexe parter, preț de pornire al licitației 41.113 lei (exclusiv TVA *); b) 

 terenintravilan aferent construcției în suprafață de 381 mp., preț de pornire al licitației 20.782 lei (exclusiv TVA *). Imobilele nu au deschise cărți funciare, sarcinile (sechestre asigurătorii) sunt notate în Registrul 
Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași conform Încheiere nr. 6071 din 21.02.2011. Clădirile nu au certificat de performanță energetică. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT Sarcini: Ordonanța nr. 33/D/P/2009 și Proces verbal instituire sechestru din 21.02.2011. II. În ziua de 28, luna 
septembrie, anul 2016, ora 14.00, bun mobil proprietatea debitorului Nădrag Stănică, cu domiciliul fiscal în localitatea Slobozia, str. Nordului nr. 6, bl. D1, sc. C, ap. 9, județ Ialomița, dosar de executare nr. 
1731029216195: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară Ford Transit, nr. înmatriculare IL-05-SEE, seria 
șasiu WF0CXXGBFC3S25709, an fabricație 2003, masă proprie 1980 kg, masă total maxim autorizată 2.900 kg. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 5.424 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ 
scutit *): -.  III. În ziua de 29, luna septembrie, anul 2016, ora 12.00, bunul imobil proprietatea debitoarei Nenciu Ana Maria, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Cibinului nr. 16, bl. A 18, sc. B, et. 4, ap. 
29, jud. Prahova, dosar de executare nr. 242040: - apartament cu 3 camere, în suprafață utilă de 62,35 mp., ce face parte din structura unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+4 E, construit în anul 1970, 
situat în localitatea Ploiești, str. Cibinului nr. 16, bl. A 18, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. Prahova, cota indiviză de 3,19% din suprafața de folosință comună a imobilului și teren aferent în proprietate de stat, identificat cu 
nr. Cadastral 533/A18, B, 29, preț de pornire al licitației 85.748 lei (exclusiv TVA *). Bunul nu are certificat de performanță energetică. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori, 
Sarcini: Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova - sechestru asig. cf. Ordonanței nr. 634/P/2010 din 18.05.2012; D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Prahova - sechestru, conform Proces verbal nr. 338383 din 
26.05.2015. IV. În ziua de 04, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, bun imobil proprietate a debitorului Iordache Costel, cu domiciliul fiscal în localitatea Slobozia, str. Decebal nr. 2, bl. U 50, sc. C, et. 2, ap. 12, 
județ Ialomița, dosar de executare nr. 8010: - teren extravilan în suprafață de 5.000 mp., categoria arabil, situat în extravilanul municipiului Slobozia, zona agricolă, între cartierul Slobozia Nouă, adiacent la 
șoseaua Slobozia și localitatea Amara, tarlaua 313/2, parcela 74, județ Ialomița, preț de pornire al licitației este de 12.923 lei (exclusiv TVA *). Terenul nu are deschisă Carte Funciară, sechestrul fiind notat în 
Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare deschis la O.C.P.I. Ialomița, conform Încheierii nr. 30062 din 05.05.2016. Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat de sarcini. V. În ziua de 05, luna 
octombrie, anul 2016, ora 14.00, bunul mobil proprietatea debitorului Lambru Liviu Daniel, cu domiciliul fiscal în localitatea Urziceni, str. Ialomiței nr. 23, bl. 118, et. 1, ap. 6, județ Ialomița, dosar de executare nr. 
214603: Denumirea bunului mobil, descrierea sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Dacia Logan SD LSDAF, an fabric. 2008, capacitate 
cilindrică 1598 cmc, serie motor UD00567, serie șasiu UU1LSDAFH39042535, nr. înmatriculare IL-40-DAV. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 5.835 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit **): 
-. VI. În ziua de 06, luna octombrie, anul 2016, ora 14.00, bunurile mobile proprietatea debitorului Matei Ionel, cu domiciliul fiscal în localitatea Blejoi, sat Blejoi nr. 879, județ Prahova, dosar de executare nr. 
1670913293338: - VW Golf cu nr. de înmatriculare PH-86-SPY, nr. identificare WVWZZZ1KZ9P427678, an fabricație 2009, capacitate cilindrică 1600cmc, benzină, culoare alb, preț de pornire al licitației 24.031 
lei, (exclusiv TVA **); - BMW cu nr. de înmatriculare PH-12-NHJ, nr. identificare WBAEU71020FM67755, an fabricație 2004, capacitate cilindrică 1995 cmc, motorină, culoare negru, preț de pornire al licitației 
14.509 lei, (exclusiv TVA **). VII. În ziua de 11, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, bunurile imobile proprietatea debitorilor Pîrneci Georgeta, cu domiciliul fiscal în localitatea Florești, str. Radiofarului nr. 15, 
județ Giurgiu și Pîrneci Marian, cu domiciliul fiscal în București, str. Ghirlandei nr. 60, bl. 73, sc. 3, ap. 41, sector 6, cu reședinta în Florești, str. Radiofarului nr. 15, județul Giurgiu, dosar de executare nr. 
2690804521603, compuse din: 1. Imobil situat în situat în localitatea Florești-Stoenești, str. Radiofarului nr. 15, județ Giurgiu, compus din: - Clădire C1 cu destinația casă de locuit, având Carte Funciară nr. 
31895, tip regim construcție, parter plus mansardă, suprafața construită de 190 mp, suprafața desfășurată de 355 mp, înălțime medie pe nivel de 2.50 m, construită din beton cu stâlpi din beton armat, grinzi din 
beton armat, zidărie b.c.a., șarpantă din lemn, învelită cu țiglă tip Lindab, ferestre din p.v.c. cu geam termopan, dotată cu instalații sanitare, termice și electrice, finisată la interior, prevăzută cu încălzire centrală 
electrică și apă curentă, stare tehnică bună; - Clădire C2 anexă gospodărească în suprafață de 23 mp, având Carte Funciară nr. 31895, cu destinația anexă gospodărească, construită din beton, zidărie b.c.a., 
șarpantă din lemn învelită cu tablă ondulată, tâmplărie p.v.c., instalații sanitare, termice și electrice, cu finisaje interioare, dotată cu rețea de apă și rețea electrică, stare tehnică bună; - teren intravilan în 
suprafață de 981 mp, având Carte Funciară nr. 31895, cu destinația curți construcții, T78, cu vecini la N - drum stradă, la E - Voicu Gh., la S - Radiofar II, la V - Enache Stancu, cu acces la drum asfaltat și o 
deschidere de 20 ml. Bunurile imobile, clădiri, nu au certificat de performanță energetică. Preț de pornire al licitației 721.100 lei, (exclusiv TVA *). 2. teren extravilan situat în comuna Florești-Stoenești, sat 
Stoenești, județ Giurgiu, în suprafață de 1.500 mp, având Carte Funciară nr. 32146 și nr. cadastral 1242, categoria de folosință agricol, cu următorii vecini: N - Ungureanu D., la E - drum comunal, la S - Stanciu 
Aurel, la V - râul Sabar. Preț de pornire al licitației 8.900 lei, (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: Parghetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu - 
sechestru asig. conform Ordonanței nr. 176/P/22.102013 din 29.10.2013; A.N.A.F. - Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale - PV. Sechestru nr. 28938/01.10.2015. VIII. În ziua de 11, luna octombrie, anul 2016, 
ora 14.00, bunul mobil proprietatea debitoarei Pîrneci Georgeta, cu domiciliul fiscal în localitatea Florești, str. Radiofarului nr. 15, județ Giurgiu, dosar de executare nr. 2690804521603: - Autoutilitară Fiat Doblo, 
varianta 223 WXLIA, an fabricație 2005, culoare alb, nr. axe 2, serie șasiu ZFA22300005371893, nr. de înmatriculare GR-04-DCO, stare de uzură specifică vârstei, cutie cu viteze manuală, carburant folosit - 
motorină. Preț de pornire al licitației 10.900 lei, (exclusiv TVA **). IX. În ziua de 12, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, bunul imobil proprietatea debitoarei Enescu Florina, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Pitești, str. Ion Câmpineanu nr. 10, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș, nr. dosar de executare 2811018030021: - cota de 3/16 din imobilul apartament, compus din trei camere de locuit și dependințe, cu o 
suprafață utilă de 65,36 mp împreună cu aceeași cotă din terenul aferent în suprafață de 20,00 mp care urmează regimul juridic prevăzut de art. 35 din Legea 18/1991 (Legea fondului funciar) situat în Pitești, 
strada Ion Câmpineanu, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș, prețul de pornire al licitației corespunzător cotei de 3/16 este de 30.739 lei (exclusiv TVA *), deținut de debitoare în baza Certificatului de 
moștenitor nr. 196/1999. Imobilul nu are deschisă Carte funciară și nu are certificat de performanță energetică. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: D.G.R.F.P. Ploiești – 
S.E.S.C.S. Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii nr. 164P/2009 a D.N.A. - Serviciul teritorial Pitești. Sarcini: Țuțea Tinela, coproprietar cu o cotă de 4/16 părți; Țuțea Constantin, Țuțea Elena și Țuțea Ionela 
Petronela, coproprietari cu o cotă de 3/16 părți fiecare. X. În ziua de 12, octombrie 2016, ora 14.00, bunul mobil proprietatea debitoarei Enescu Florina, cu domiciliul fiscal în localitatea Pitești, str. Ion 
Câmpineanu nr. 10, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș, nr. dosar de executare 2811018030021: Denumirea bunului mobil, descrierea sumară:(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): Autoturism berlină cu hayon marca Peugeot/307, nr. Id. VF33C9HXC84641198, motor tip 9HX, combustibil motorină, cilindree 1560 cmc, 66/90 kw/CP, culoare violet, an fabricație 
2006. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 5.465 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit **: -. XI. În ziua de 13, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, bunul imobil proprietatea debitorului 
Bejenariu Constantin Darius cu domiciliul fiscal în localitatea sat Valea Mare - Podgoria, oraș Ștefănești, Drum. Zăvoi nr. 29, județ Argeș, nr. dosar de executare 1751029035048: - Teren intravilan, în suprafață de 
1.210,69 mp din acte și din măsurători, categoria de folosință arabil, situat în sat Valea Mare - Podgoria (zona Zăvoi) oraș Ștefănești, județ Argeș, cu vecinii: la N - Prorocu Marian, la S - Pletosu Ștefan, la E - 
Asultanei Ion, la V - Pascaru Elena, poziționat cadastral sub nr. 1307, Cartea funciară 83247 a localității Ștefănești - Argeș, preț de pornire al licitației 52.252 lei (exclusiv TVA *). Bunul imobil mai sus menționat 
este grevat de următoarele: Creditori: D.G.R.F.P. Ploiești - S.E.S.C.S. Ordonanță de luare a măsurilor asiguratorii nr. 164P/2009 a D.N.A. - Serviciul teritorial Pitești. Sarcini: Drept de servitute, de trecere cu 
piciorul și auto pe o lungime de 4 ml de la calea principală de acces la terenul dobândit asupra terenului proprietarei Pascaru Elena, pe direcția V-E. XII. În ziua de 18, luna octombrie 2016, ora 12.00, bunul imobil 
proprietatea debitorului Ciobanu Lucian, cu domiciliul fiscal în localitatea Titu, str. I.C. Visarion nr. 73, bloc 18, ap. 2, județ Dâmbovița, dosar de executare nr. 1820108374517: - Apartament în suprafață 
construită de 52,57 m.p. și suprafață utilă de 47,32 m.p. compus din două camere, baie, bucătărie, construit din cărămidă, anul construirii 1986, situat în orașul Titu, strada I.C. Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, 
județul Dâmbovița, cu terenul cotă indiviză aferent acestuia, deținut de debitor în baza Sentinței Civile nr. 2436/06.08.2009, preț de pornire al licitației 41.222 lei (exclusiv TVA *). Imobilul nu are Carte funciară și 
nici certificat de performanță energetică. - Teren intravilan, curți - construcții, în suprafață măsurată de 416 mp., număr cadastral 1379, tarlaua 81, parcela 62, întabulat în Cartea funciară nr. 72273 a orașului 
Titu, situat în strada Libertății nr. 29, oraș Titu, județ Dâmbovița, având la momentul dobândirii de către debitor (prin Sentința Civilă nr. 2259/25.06.2009) următorii vecini: N - Rădoi Mircea, E - strada Libertății, S 
- Marinescu Anastasia Natașa, V - Toma Marin, preț de pornire al licitației 28.565 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: DGRFP - AJFP Dâmbovița - SFO 
Titu. Sarcini: Sechestru asigurător nr. 50903/29.10.2012 înscris în Registrul de transcripțiuni și inscripțiuni prin Încheierea nr. 85710 /01.11.2012. XIII. În ziua de 19, luna octombrie 2016, ora 12.00, bunul 
imobil proprietatea debitorului Ciobanu Nicolae Dan, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, B-dul. Libertății, nr. 4, bl. A3A, sc. A1, et. 4, ap. 16, județ Dâmbovița, dosar de executare nr. 1800805374518: - 
Teren arabil extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în tarlaua 7, parcela 92/3/44, comuna Braniștea, județul Dâmbovița, având în momentul dobândirii de către debitor (prin Sentința Civilă nr. 
1458/13.05.2008) următorii vecini: N - Vasile A Ioana, E- DE94/2, S - Calota Marin, V - DE94/3, preț de pornire al licitației 43.380 lei (exclusiv TVA *). Imobilul nu este înregistrat în evidențele de Carte funciară 
ale comunei Braniștea. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori: DGRFP - AJFP Dâmbovița. Sarcini: P.V. Sechestru nr. 45112/20.11.2015 înscris în Registrul de transcripțiuni și 
inscripțiuni prin Încheierea nr. 99360/03.12.2015. XIV. În ziua de 20, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, cota parte din bunul imobil detinut de debitorul Bucur Daniel, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, 
Bulevardul Republicii nr. 153, bloc 29C, et. 1, ap. 9, județ Prahova, dosar de executare nr. 120906: - 13% în cota indiviză din imobilul compus din clădire în suprafață construităa de 42 mp. și teren intravilan 
categoria curți construcții î suprafață de 438 mp., situat în Ploiești, strada Timpului nr. 3, județ Prahova, înscris în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare, conform Încheierii nr. 49296 din 
18.05.2016 a OCPI Prahova. Prețul de pornire al licitației corespunzator cotei de 13% este de 28.882 lei (exclusiv TVA *). Imobilul nu are certificat de performanță energetică. Bunul imobil mai sus menționat este 
grevat de următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești - Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale - sechestru, conform Proces verbal nr. 398/18.05.2016. XV. În ziua de 25, luna octombrie, anul 2016, ora 
12.00, bunul imobil proprietatea debitorului Bratu Mihai, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiesti, B-dul. Petrolului nr. 46, județ Prahova, dosar de executare nr. 120072/2006: - imobil compus din teren intravilan 
în suprafață de 491 mp., categoria curți construcții și construcție P+1+M, cu suprafața construită la sol de 211,85 mp, suprafața desfășurată de 540.20 mp, situat în Ploiești, B-dul. Petrolului nr. 46, județ Prahova, 
înscris în Cartea funciară nr. 123653 a UAT Ploiești, preț de pornire al licitației 405.408 lei (exclusiv TVA *). Imobilul nu are certificat de performanță energetică. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de 
următoarele: Creditori, Sarcini: BRD Groupe Societe Generale - Contractul de credit 7357/10.07.2008 Dosar exec. 507/17.02.2012, BEJ Petcu Alex; Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - PV sechestru din 
19.11.2013, Ord. 1189/P/2012; D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Prahova - Sechestru, conf. Proces verbal nr. 340182/01.10.2015. XVI. În ziua de 26, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, bunul imobil proprietatea 
debitoarei Cucu Georgiana cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, județ Prahova, dosar de executare nr. 2830503297302: - cota de 1/4 pârți din cota parte 
de 1/2 din imobilul reprezentând apartamentul nr. 20 situat în Ploiești, șos. Vestului nr. 20, bl. 101, sc. A, județ Prahova, compus din două camere cu o suprafață utilă de 47 mp. Preț de pornire al licitației aferent 
cotei din imobil 6.760 lei (exclusiv TVA *). Imobilul nu are certificat de performanță energetică. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: DGRFP Ploiești. Sarcini: Intabulare, 
drept de ipotecă legală Cucu Ligia coproprietar cota 6/8, Ionita Madalina Irina coproprietar cota 1/8. XVII. În ziua de 26, luna octombrie, anul 2016, ora 14.00, bunul mobil proprietatea debitoarei Cucu Georgiana 
cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, județ Prahova, dosar de executare nr. 2830503297302: - autoturism marca BMW 530D, an fabricație 2005, culoare 
negru, motorină, cap. Cilindrică 2992 cmc, serie șasiu WBANC71010B661297, preț de pornire al licitației 14.120 lei (exclusiv TVA **). XVIII. În ziua de 27, luna octombrie, anul 2016, ora 14.00, bunul mobil 
proprietatea debitorului Tudor Leonard, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Al. Strejnic nr. 5, bl. A13, sc. A, ap. 7, județ Prahova, dosar de executare nr. 301610: - autoturism marca Dacia Logan, an 
fabricație 2008, culoare albastru electric, motorină, cap. cilindrică 1461 cmc, serie șasiu UU1LSDJKF40185094. Preț de pornire al licitației 5.525 lei (exclusiv TVA **). XIX. În ziua de 01, luna noiembrie, anul 
2016, ora 12.00, bunul imobil proprietatea debitorului Dumitru Nicu Petronel, cu domiciliul fiscal în com. Ciocănești, sat Ciocănești, str. Principală nr. 395, județ Călărași, dosar de executare nr. 1153780: - cota 
1/4 din terenul extravilan arabil în suprafață de 4.896 mp., nr. tarla 69/3, nr. parcela 78, situat în comuna Ciocănești, județ Călărași, înscris în Cartea funciară cu numărul 20572 a localității Ciocănești, identificat 
cu număr cadastral 20572, conform Încheierii nr. 47429/2011, U.A.T. Ciocănești. Preț de pornire al licitației 2.331 lei (exclusiv TVA *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori: 
DGRFP Ploiești. Sarcini: Intabulare, drept de ipotecă legală, Dumitru Ștefan coproprietar cota 2/4; Dumitru Adrian Gigi coproprietar cota 1/4. *) cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este de 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile 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 acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte până în ziua precedentă termenului de vânzare:                (continuare în pagina următoare)
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800-1400;-Agenția  pentru Protecția 
Mediului Vâlcea: str. Remus Bellu nr. 
6, Vâlcea, jud. Vâlcea, în zilele de luni 
– joi între orele 800-1630 și vineri 
între orele 800-1400;-Agenția  pentru 
Protecția Mediului Argeș: str. Egali-
tății nr. 50 A, Pitești, jud. Argeș, în 
zilele de luni – joi între orele 800-1630 
și vineri între orele 800-1400;-Admi-
nistrația Bazinală de Apă Olt: str. 
Remus Bellu nr. 6, Vâlcea, jud. 
Vâlcea, în zilele de luni – vineri între 
orele 730-1530.Memoriul de prezen-
tare este afișat pe pagina web a 
ANPM (www.anpm.ro), accesând 
domeniul Reglementări/Acord de 
mediu/Documentații procedura EIA 
și EA.Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției Nați-
onale pentru Protecția Mediului: str. 
Splaiul Independenței nr. 294, sector 
6, București.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare Adunare Asociati. 
Număr: 1, data emiterii: 09.09.2016.1. 
Date privind dosarul: Număr dosar 
9465/101 Anul 2012; Tribunal: Tribu-
nalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, 
de Contencios Administrativ și 
Fiscal; 2. Debitor: SC C&C MH 
Confort SRL, Cod de identificare 
fiscală 17044001, Sediul social Dr.Tr.
Severin, str. I.C.Bratianu, nr.11A, 
jud.Mehedinţi, J25/460/2005;3. Lichi-
dator judiciar: Yna Consulting 
SPRL, CIF:RO21146590, nr. înregis-
trare RFO II - 0213, sediul Dr.Tr.
Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.
Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul 
practicienilor în insolvenţă 272, Tel./ 
Fax 0252/328293, reprezentant 
asociat coordonator ec.Motoi Gogu și 
Consultant Insolvenţă SPRL, sediul 
Dr.Tr.Severin, str.Petre Sergescu, 
nr.15, bl.C6, sc.2, ap.1, jud.Mehedinţi, 
CIF:31215824, nr. înregistrare RFO 
II - 0649, reprezentant asociat coor-
donator ec. Popescu Emil, cu sediul 
ales pentru comunicări în Dr.Tr.
Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.
Mehedinţi, tel.0742592183; fax. 
0252/328293; email: office@consul-
tant-insolventa.ro.4. Subscrisele: Yna 
Consulting SPRL și Consultant 
Insolvenţă SPRL, societăţi profesio-
nale de insolvenţă asociate prin 
contract, în calitate de lichidatori 
judiciari ai debitorului SC C&C MH 
Confort SRL conform sentinţei nr. 
487/09.09.2013 pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, 
de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul nr. 9465/101/2012, 
în temeiul art. 20 alin. (1) lit.g) din 
Legea 85/2006 privind procedura 
insolvenţei.Convoacă Adunarea 
Asociaților Debitorului: SC C&C 
MH Confort SRL Dr. Tr. Severin. 
Adunarea asociaților va avea loc la 
sediul debitoarei SC C&C MH 
Confort SRL, din localitatea Dr.Tr.
Severin, str. I.C.Bratianu, nr. 11A, 
jud.Mehedinţi în data de 27.09.2016, 
ora 1500. Ordinea de zi:Desemnarea 
unui nou admnistrator special al 
debitoarei SC C&C Mh Confort 
SRL, ca urmare a demisiei domnului 
Ludovic Kasler desemnat inițial, care 
va indeplinii atribuțiile prevazute de 
art.18 alin. (2) din Legea 85/2006 
privind procedura insolventei.In 
cazul în care cvorumul necesar nu se 

va întruni la data menţionata, 
adunarea general a asociatilor se va 
ţine la data de 28.09.2016, la aceeași 
ora și în acelaţi loc, cu acceași ordine 
de zi.Pentru alte informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa lichidato-
rului judiciar reprezentat de Yna 
Consulting SPRL - asociat coordo-
nator Motoi Gogu și Consultant 
Insolvenţă SPR - asociat coordonator 
Popescu Emil cu sediul ales pentru 
comunicări în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi, 
tel/fax 0252-328293, 0744528869, 
0742592183; 0252354399.Lichidator 
judiciar: societăţi profesionale de 
insolvenţă asociate prin contract. 
Consultant Insolvență SPRL si Yna 
Consulting SPRL.

l Convocator. Adunarea Generală a 
Asociaţilor. În atenţia: Pîrvulescu 
Ionuţ Cosmin, Văduva Romulus 
Claudiu. Subsemnaţii, Draguș 
Lucian, având CNP1810121160041, 
în calitate de asociat și Dinu Cristian, 
având CNP171120163191, în calitate 
de administrator la SC SPO SUD 
SRL, identificată prin J16/327/2010 și 
CUI:26643395, cu sediul în comuna 
Predești, sat Predești, str.Principala, 
nr.55, judeţul  Dolj, convoacă AGA 
care va avea loc la data de 05 octom-
brie 2016, la ora 10,00, la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 
Pct.1)-Prezentarea, discutarea și 
aprobarea bilanţului contabil pentru 
anul 2015, Pct.2)- Discutarea și apro-
barea procedurii de încetare a exis-
tenţei societăţii, prin parcurgerea 
celor două etapă- dizolvare și radiere- 
având în vedere lipsă de colaborare a 
asociaţilor în ultimii ani, neînţelege-
rile dintre aceștia și imposibilitatea 
funcţionării societăţii conform 
scopului pentru care a fost înfiinţată. 
Pentru situația arătata considerăm 
că a dispărut elementul „affectio 
societatis”, iar activitatea societății 
nu mai poate fi realizată.

l În atenţia: Iovan Costinela Simona, 
Petricica Petrina, Petrescu Simona 
Carmen, Nistoran Valerica. Subsem-
nata Bănica Cristina, având 
CNP2490426163199, în calitate de 
administrator și asociat la SC CAIUS 
IMPEX SRL, identificată prin 
J16/2660/1992 și CUI:3086376, cu 
sediul în Craiova, str.Brazda lui 
Novac, nr.101, bl.29, sc.1, ap.5, Dolj 
convoacă AGA care va avea loc la 
data de 06 octombrie 2016, la ora 
10,00, la sediul societăţii, cu urmă-
toarea ordine de zi: Pct.1)-Prezentarea, 
discutarea și aprobarea bilanţului 
contabil pentru anul 2015, Pct.2)- 
Discutarea și aprobarea procedurii de 
încetare a existenţei societăţii, prin 
parcurgerea celor două etape- dizol-
vare și radiere- având în vedere lipsa 
de colaborare a asociaţilor în ultimii 
ani, neînţelegerile dintre aceștia și 
imposibilitatea funcţionării societăţii 
conform scopului pentru care a fost 
înfiinţată. Pentru situația arătată 
considerăm că a dispărut elementul 
„affectio societatis”, iar activitatea 
societății nu mai poate fi realizată.

LICITAȚII  
l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 

judiciar anunta vanzarea la licitatie 
stocului de piese auto si bunuri 
mobile  aflat in patrimoniul debi-
toarei si anume: amortizoare, set 
centura, axiale, discuri de frana, 
suport cutie de viteza, biele, cap bara, 
legatura axal, bara directie, bielelte 
de directie, bielete reglabile, brate, 
bucse, pipe bielete, covorase, brate 
suspensie, placa ambreaj,  pivoturi, 
placute de frana, saboti de frana,  
filtre, filtre aer, filtre pompe de ulei, 
filtre benzina, filtre pentru motor, fise 
bujii, furtune de frana, oranemt de 
frana de levier , de antena,  ornament 
banda, ornamente levier, set ochi 
pisica, set pedale, set tuning, huse, 
covorase, carpete, pentru diverse 
tipuri de autoturisme,  la pretul de 
275.746,05 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 5% 
din cel stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 22.09.2016, 
29.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016 si 
20.10.2016 orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 
7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC AUTO RO SRL,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie a 
urmatorului bun imobil aflat in patri-
moniul debitoarei: constructia “ 
Complex Cristian” situata in Sinaia, 
str. Walter Maracineanu, nr.1-3, jud. 
Prahova,  inscrisa in CF 22367, nr. 
cadastral 166, C2 - Complex alimen-
tatie publica si statie carburanti –
construita in anul 2001, compusa din 
subsol, parter, etaj si mansarda 
(Pensiune si Restaurant – camerele 
sunt dotate cu parchet, tamplarie cu 
geam termopan, baile sunt cu gresie, 
faianta) si statie Peco si magazin de 
desfacere piese auto. Complexul de 
alimentatie publica, adica, restaurant 
cu spatii de cazare  in regim  
S+P+E+M se vinde la pretul de 
777.670 lei, iar statia benzinaria  si cu 
magazinul de piese auto se vinde la 
pretul de 495.900 lei, in total 
1.273.570 lei; toate constructiile sunt 
situate pe un terenul concesionat de 
Consiliul Local Sinaia. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 5% 
fata de cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Credi-
torilor in 13.08.2015. Sedintele de 
licitatii vor avea loc pe data de: 
22.09.2016, 29.09.2016, 06.10.2016, 
13.10.2016 si 20.10.2016 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare in caietul de sarcini, la 
sediul lichidatorului judiciar cat si la 
telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie a 
urmatorului bun imobil aflat in patri-
moniul debitoarei: constructie C1 
situata in Sinaia, str. Walter Maraci-
neanu, nr.1-3, jud. Prahova,  inscrisa 
in CF 22367, nr. cadastral 166, 
compusa din cladire depozit  si admi-
nistrativ la pretul de 956.745 lei. 
Constructia C1 cu componenta 

mentionata mai sus este edificata pe 
un teren concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 5% din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 22.09.2016, 
29.09.2016, 06.10.2016, 13.10.2016 si 
20.10.2016 orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 
7B. Detalii suplimentare in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei si anume: Fiat 
D o b l o ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e  
PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la 
pretul de 8.455 lei ( fara TVA ), Fiat 
D o b l o ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e  
PH-12-TMD, an fabricatie 2006, la 
pretul de 7.220 lei ( fara TVA ), Iveco 
D a i l y ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e  
PH-09-YMZ, an fabricatie 2004, la 
pretul de 12.635 lei ( fara TVA ), 
Iveco Daily, nr. inmatriculare  
PH-08-ZCI, an fabricatie 2002, la 
pretul de 12.635 lei ( fara TVA ), Seat 
Altea  nr. inmatriculare PH-13-YJY, 
an fabricatie 2005, la pretul de 14.820 
lei ( fara TVA ),Seat Altea  nr. inma-
triculare PH-13-JNX, an fabricatie 
2005, la pretul de 15.675 lei ( fara 
TVA ), Volkswagen nr. inmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricatie 2001, la 
pretul de 8.455 lei ( fara TVA ). 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 5% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 22.09.2016, 29.09.2016, 
06.10.2016, 13.10.2016 si 20.10.2016 
orele 13.00, la sediul lichidatorului  
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichida-
torului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC LILI’S GREEN HOTELS 
PLOIESTI SRL, prin administrator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a acti-
vului aflat in patrimoniul debitoarei, 
respectiv Constructia „Hotel Restau-
rant – Casa Rotaru”, situata in 
Ploiesti, str. Oborului,  nr. 27, jud. 
Prahova, inscrisa in CF nr. 125774 a 
mun. Ploiesti, constructie compusa 
din D+P+E+3Mansarde, la pretul de 
2.682.750 lei. Daca ofertantul este o 
societate comerciala platitoare de 
TVA se aplica taxarea inversa. 
Hotelul se compune din: Demisol – 
crama, bar, spatiu C.T., sc=378,31 
mp, su = 316,30 mp,  Parter – Resta-
urant, Bar, Terasa, Receptie, Buca-
tarie, Oficiu, Gr. Sanitare, Spatiu 
C.T., Etaj – camere gr. sanitar 
propriu, casa scarii, hol, oficiu, sc = 
525,95 mp, su=443,79 mp, din care 
balcoane 31,81 mp, Mansarda I – 
camere gr. sanitar propriu, casa 
scarii, hol, oficiu, sc = 432,13 mp, 
su=363,09 mp, din care balcoane 
25.36 mp, Mansarda II – camere gr. 
sanitar propriu, casa scarii, hol, 
oficiu, sc = 432,13 mp, su=363,09 mp, 
din care balcoane 25.36 mp, 

Mansarda III – camere gr. sanitar 
propriu, casa scarii, hol, oficiu, sc = 
298,21 mp, su=249,38 mp, din care 
balcoane 15,98 mp (SCD = 2003,50 
mp). An punere in functiune: 
Dec.2008. Licitatia publica are loc pe 
data de 03.10.2016, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Constructia 
este edificata pe un teren proprie-
tatea asociatului Rotaru Valentin in 
suprafata de 697 mp pentru care se 
organizeaza licitatie publica la pretul 
de 58.704,82 euro de BEJ Pana 
Victor pe data de 03.10.2016, orele 
11.00. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
20.11.2013 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus la 75 % 
din pretul stabilit in rapoartele de 
evaluare. Relatii suplimentare  la 
telefon 0344104525.

l SC LILI’S GREEN HOTELS 
PLOIESTI SRL, prin administrator 
judiciar, anunta vanzarea a bunurilor 
imobile aflate in patrimoniul debi-
toarei, respectiv: Proprietate imobi-
liara „Pensiune – Hanul Gazarilor” 
situata in Ploiesti, str. M.Bravu,  nr. 
45, jud. Prahova, inscrisa in CF nr. 
123740 a Mun. Ploiesti, compusa din 
teren in suprafata de 720 mp in acte, 
respectiv 719 mp masurata si 
constructii: C1 – Hotel + restaurant 
(Subsol – Crama, Parter – restaurant, 
terasa, bar, receptie, etaj 2 – 8 camere 
cu grup sanitar propriu, casa scarii, 
hol, oficiu, etaj 3 – Mansarda: 4 
camere cu grup sanitar propriu, casa 
scarii, spalatorie, 2 camere de 
serviciu, hol, oficiu), C2 – Anexa + 
beci, la pretul de 1.728.075 lei. Lici-
tatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 20.11.2013 
si a regulamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus la 75 % din pretul stabilit 
in rapoartele de evaluare. Garantia 
de participare la licitatie este de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei si se 
plateste in contul de insolventa al 
debitoarei deschis la Banca Transil-
vania. Sedinta de licitatie va avea loc 
pe data de: 03.10.2016, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab.7B.  Relatii supli-
mentare se obtin de la administra-
torul judiciar la telefon 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e - m a i l  a l e  p e r s o a n e i  d e 
contact: Comuna Rast, str.Dunării, 
nr.158, judeţul Dolj, cod fiscal: 
5002134, tel: 0251.324.001, fax: 
0251.324.415, e-mail: rast@cjdolj.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: concesionare teren 
intravilan în suprafață de 15.85Ha 
situat în T51, P74, P74/1, P76/1, 
P78/1, P221 în comuna Rast, judetul 
Dolj, pe o perioadă de 49 ani. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: de la sediul Primăriei Comunei 
Rast. 3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate 

pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin soli-
citare de la sediul Primăriei Comunei 
Rast. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire:  Comp.Contabilitate 
-Primăria Comunei Rast, str.Dunării, 
nr.158, judeţul Dolj. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: nu 
este cazul. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.10.2016, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor:  17.10.2016, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:   Comp.Contabil itate 
-Primăria Comunei Rast, str.Dunării, 
nr.158, judeţul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă:  Oferta se depune 
într-un exemplar original și un exem-
plar copie. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 18.10.2016, 
ora 10.00, la Primăria Comunei Rast, 
str.Dunării, nr.158, judeţul Dolj, sala 
de ședinţe. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, Craiova, 
str.Brestei, nr.12, cod poștal: 200581, 
judeţul Dolj, telefon: 0251.418.612, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate în vederea publi-
cării: 14.09.2016.

l ANUNȚ. SOCIETATEA AGRI-
COLA AGRO SERVIS PĂULEŞTI, 
judeţ Prahova, organizează licitaţie 
în vederea vânzării mijloacelor fixe 
teren și construcţii situate în intravi-
lanul Comunei Păulești, Sat Păulești, 
T11 P Cc 1244/2 cu numărul cadas-
tral 28007. Preţul de pornire a licita-
ţiei publice este de 239287.77lei fără 
TVA. Preţul documentaţiei de parti-
cipare este de 250lei, plata se va 
efectua în numerar la casieria socie-
tăţii. Taxa de participare la licitaţie 
este de 500lei, plata se va efectua în 
numerar la casieria societăţii. Lici-
taţia va avea loc în 19.10.2016, ora 
10.00 la Casa de cultură ARH Toma 
T. Socolescu Păulești. Ofertele se 
depun pana la 18.10.2016, la sediul 
societăţii până orele 14:00. La licitaţie 
pot participa persoane fizice sau 
juridice care îndeplinesc condiţiile 
cerute de lege și cele prevăzute în 
documentaţia pentru vânzare. Docu-
mentaţia pentru vânzare pot fi obţi-
nută începând cu data de 16.09.2016. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 0762.298.868 
Gheorghe Maria.

l Municipiul Pașcani, cu sediul în 
str. Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul 
I a ș i ,  c o d   7 0 5 2 0 0 ,  t e l e f o n 
0 2 3 2 / 7 6 2 3 0 0 ,  i n t .  1 2 9 ,  f a x 
0232/766259, cod de înregistrare 
fiscală 4541360, organizează în data 
de 11.10.2016, ora 12.00, licitaţie 
publică cu strigare, având ca obiect 
închirierea pe o durată de 5 (cinci) 
ani a terenurilor disponibile, proprie-

(continuare din pagina anterioară)
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire al licitației în contul 
RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte informațiile cu 
privire la identificarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane fizice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidența art. 21 din 
Legea 26/1990R; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au 
obligații fiscale restante față de acestea: certificat de atestare fiscală și certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au 
domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a 
bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de Procedură 
Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita 
nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație documentele solicitate în copie, vor fi prezentate în original pentru conformitate. 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 din Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, la numărul de telefon 0244.407710, 
interior 650. Data afișării: 16.09.2016.
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tate publică a Municipiului Pașcani, 
judeţul Iași, prezentate mai jos:1.
Pozițiile 41 și 24, situate în Piața 
Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, prezen-
tate în Anexa nr. 2 la HCL nr. 
135/31.08.2016.2.Poziția 38, situată în 
Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 
6-8, prezentată în Anexa nr. 3 la HCL 
nr. 20/29.01.2016.Documentația de 
închiriere (Caietul de sarcini și Regu-
lamentul de organizare și desfășurare 
a licitației publice cu strigare) poate fi 
achiziționată de la sediul Munici-
piului Pașcani, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 16, judeţul Iași, Compartimentul 
Patrimoniu și Contracte - Camera 
31.Perioada de achiziţionare a docu-
mentaţiei de atribuire este 19.09.2016 
– 04.10.2016, ora 16.00.Preţul de 
achiziţionare a documentaţiei de 
atribuire este de 100 lei și poate fi 
achitat prin virament în contul: 
RO52TREZ40721E300530XXXXX, 
deschis la Trezoreria Pașcani.Cuan-
tumul garanției de participare la lici-
tație este de 10% din preţul minim de 
începere a licitaţiei. Garanția de 
participare la licitație poate fi achi-
tată prin virament în contul: 
RO52TREZ40721E300530XXXXX, 
deschis la Trezoreria Pașcani.Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor 
este 06.10.2016, ora 16.00.Data limită 
de depunere a documentelor de cali-
ficare (documentele obligatorii nece-
sare participării la licitație) este 
07.10.2016, ora 13.30. Acestea se 
depun la sediul Municipiului Pașcani 
situat în str. Stefan cel Mare, nr. 16, 
județul Iași – Registratură.Prețul 
minim de începere al licitației este 
prezentat detaliat în Caietul de 
sarcini.Fiecare participant la licitație 
depune o singură cerere însoțită de 
documentele necesare și obligatorii 
participării la licitație, pentru bunul 
care face obiectul acesteia.Licitația 
publică cu strigare se va desfășura la 
sediul Municipiului Pașcani, în data 

de 11.10.2016, ora 12.00, la Camera 
44 – Sala seminarii.Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor apărute 
este Tribunalul Iași, Secţia Conten-
cios Administrativ, str. Anastasie 
Panu, nr. 25, judeţul  Iași, telefon  
0232/260600.Data transmiterii anun-
țului de licitație către mass media, în 
vederea publicării, este 15.09.2016.

l Municipiul Pașcani, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare, nr. 16, judeţul Iași, 
cod  705200, telefon 0232/762300, int. 
129, fax 0232/766259, cod de înregis-
trare fiscală 4541360, organizează în 
data de 11.10.2016, ora 13.00, licitaţie 
publică cu strigare, având ca obiect 
închirierea pe o durată de 5 (cinci) ani 
a spaţiilor comerciale, proprietate 
publică a Municipiului Pașcani, aflate 
în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Pașcani, prezentate mai 
jos:1.Casetele nr. 22, 36, 37, 62, 68, 69, 
48, 49, 51, 52, 57, 58, 102, 103, situate 
în Hală Piața Vale, Str. Ceferiștilor, 
Nr. 4, prezentate în Anexa nr. 2 la 
HCL nr. 21/29.01.2016 și Anexa nr. 2 
la HCL nr. 138/31.08.2016;2.Spaţiul 
comercial din Piaţa Vale – Lot 3 din 
tronsonul 1B, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, 
prezentat în Anexa nr. 2 la HCL nr. 
136/31.08.2016.Documentația de 
închiriere (Caietul de sarcini și Regu-
lamentul de organizare și desfășurare 
a licitației publice cu strigare) poate fi 
achiziționată de la sediul Munici-
piului Pașcani, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 16, judeţul Iași, Compartimentul 
Patrimoniu și contracte - Camera 
31.Perioada de achiziţionare a docu-
mentaţiei de atribuire este 19.09.2016 
– 04.10.2016, ora 16.00.Preţul de 
achiziţionare a documentaţiei de 
atribuire este de 100 lei și poate fi 
achitat prin virament în contul: 
RO52TREZ40721E300530XXXXX, 
deschis la Trezoreria Pașcani.Cuan-
tumul garanției de participare la lici-
tație este de 1.500 lei. Garanția de 

participare la licitație poate fi achitată 
prin virament în contul: RO52TRE-
Z40721E300530XXXXX, deschis la 
Trezoreria Pașcani.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 
06.10.2016, ora 16.00.Data limită de 
depunere a documentelor de califi-
care (documentele obligatorii nece-
sare participării la licitație) este 
07.10.2016, ora 13.30. Acestea se 
depun la sediul Municipiului Pașcani 
situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, 
județul Iași – Registratură.Prețul 
minim de începere al licitației este 
prezentat detaliat în Caietul de 
sarcini.Fiecare participant la licitație 
depune o singură cerere însoțită de 
documentele necesare și obligatorii 
participării la licitație, pentru bunul 
care face obiectul licitației.Licitația 
publică cu strigare se va desfășura la 
sediul Municipiului Pașcani, în data 
de 11.10.2016, ora 13.00, la Camera 
44 – Sala seminarii.Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor apărute 
este Tribunalul Iași, Secţia Contencios 
Administrativ, str. Anastasie Panu, nr. 
25, judeţul  Iași, telefon  0232/260600.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către mass media, în vederea 
publicării, este 15.09.2016.

l Consiliul Judeţean Argeș cu sediul 
în Pitești, Piaţa Vasile Milea, nr.1, 
telefon/ fax 0248/220075, CUI 
4229512, organizează licitaţie publică 
cu strigare în vederea atribuirii unui 
contract de închiriere a unui spaţiu 
de 4 m.p., situat în incinta clădirii 
Cota 2000, imobil situat pe DN 7C 
Transfăgărășan.Documentele solici-
tate de autoritatea contractantă, 
prevăzute în documentaţia de atri-
buire, vor fi redactate în limba 
română și vor fi depuse la sediul 
Consiliului Judeţean Argeș, Piaţa 
Vasile Milea, nr.1, Registratu-
ră-parter. Data desfășurării licitaţiei 
va avea loc la sediul Consiliului 

Judeţean Argeș, Piata Vasile Milea, 
nr.1, cam.106, în ziua de 06.10.2016, 
orele 10.00, în prezenţa reprezentan-
ţilor împuterniciţi ai ofertantilor.
Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de la sediul Consiliului Jude-
ţean Argeș, Piaţa Vasile Milea, nr.1, 
cam.106, Biroul Licitaţii și Achiziţii 
P u b l i c e  D i r e c t e ,  t e l e f o n /
fax:0248/220075, începând cu data 
de 19.09.2016, între orele 08.30-13.00, 
costul acesteia fiind de 50 lei. 
Garanţia de participare va fi consti-
tuită în cuantum de 255 lei.

PIERDERI  
l Pierdut carte de interventie si 
registru special pentru casa de 
marcat tipul DATEX model DATEX 
MP-LD cu seria 18011392 si seria 
fiscala 0365016535, cu nr.DGFP 
108617/29.07.2011 instalata la 
punctul de lucru din str.Somes nr.24 
Voluntari jud.Ilfov al SC RT&SI 
SERVICE SRL cu sediul in str.
Somes nr.24,Voluntari jud.Ilfov, CUI 
RO4829118, J23/1921/2016. Le 
declar nule.

l Pierdut atestat marfa, pe numele 
Lăcătuș Gavril. Il declar nul.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire incheiat in 03.11.1967, pe 
numele Anziac Dorel si Anziac 
Eugenia. Nul.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire receptie anexa Contractului 
vanzare cumparere nr.36450/5/1993, 
Ceausu Gheorghe si  Ceausu 
Erzsebet. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.539/I/1975 si Proces-verbal preda-
re-primire receptie din 25.09.1974, pe 
numele Bodeanu Alexandru. Le 
declar nule.

l  P i e r d u t  A c t  h o t a r a r e 
nr.112/13441/08.10.1998, pe numele 
Dragnescu Alexandra Zamfira 
Maria. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.890/1975 si Proces-verbal predare 
primire receptie din 30.03.1976, pe 
numele Florea Virginia. Le declar 
nule. 

l Pierdut originalul adeverintei 
nr.1218/10.11.2015 eliberata de SC 
Flaros SA, pe numele Ghinoiu 
Anghilina. O declar nula. 

l Pierdut Protocol predare-primire 
S e r v i c i u l  F o n d  L o c a t i v 
nr.8919/26.06.2007, pe numele Plos-
caru Marina Magdalena. Il declar 
nul.

l S.C. SHOUHAG S.R.L., sediul 
social București, sectorul 6, str. 
Munţii Gurghiului nr.10, C.U.I. 
34944798, J40/10622/28.08.2015, 
declar pierdut certificat de înregis-
trare seria B nr. 3137361.

l Declar pierdut original și copie act 
concesiune emis Parohia Cimitirului 
Mărcuţa pe nume Bobar S. Aurelia și 
acte probatorii (chitanţe, act original 
C.C. României), somaţie originală nr. 
214/11.07.2011.

l Martineli Vasilie declară pierdute 
următoarele acte încheiate cu S.C. 
AVL Berceni S.A.: -contractul de 
vânzare- cumpărare nr. 22571/4/1991; 
-contract nr. 8921/4/1991 pentru 
plata în rate a locuinţei cumpărate în 
baza contractului de vânzare- 
cumpărare nr. 22571/4 din 1991; 
-procesul verbal de predare- primire- 
recepţie a locuinţei pentru aparta-
mentul nr. 88, situat în București, 
sector 4, Piaţa Naţiunile Unite nr. 
3-5, bl. A, sc. A, et. 11, aferent 

contractului de vânzare- cumpărare 
nr. 22571/4/1991, adeverinţă de plată 
integrală aferentă Contractului nr. 
8921/4/1991 pentru plata în rate a 
locuinţei cumpărate în baza contrac-
tului de vânzare- cumpărare nr. 
22571/4 din 1991, privind aparta-
mentul nr. 88, situat în București, 
sector 4, Piaţa Naţiunile Unite nr. 
3-5, bl. A, sc. A, et. 11, aferent 
contractului de vânzare- cumpărare 
nr. 22571/4/1991. Le declară nule.

COMEMORARE

Cu durere nemărginită și dor nestins, 
părinţii, fratele cu familia, anunţă că 
pe 20 septembrie 2016 se împlinesc 7 
ani de când inima bună a celui care a 
fost ing. JOGHIU DORIN a încetat 
să mai bată (la numai 47 ani) lăsând 
familia cu sufletele îndurerate. Zilnic 
te plângem, căutăm chipul tău, 
dragostea ta vie, pentru noi toţi 
Dumnezeu să-ţi liniștească sufletul 
tău bun. Lacrimi, flori, neuitare și 
iubire eternă. La cei 7 ani de când ai 
plecat pe drumul veșniciei odihneș-
te-te în pace, dragul nostru, nu te 
vom uita niciodată. Părinţii neconso-
laţi Mariana și Constantin, fratele, 
Cătălin cu familia: Emy și Gabriel.

ANUNȚURI

publicitate


