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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajăm muncitori în construcţii:
Contact: Apostu Adrian.
0722.333.215
l Firmă distribuţie produse alimentare zona Metro Voluntari angajează
manipulanţi marfă si şofer livrator.
CV la mail:angajari@senic.ro sau
tel:0741.244.002
l Societate comercială angajează un
reprezentant medical pentru comercializarea echipamentelor medicale.
Cerinţe: -Absolvent Facultatea de
Medicină; -Cunoaşterea limbii
engleze şi a utilizării echipamentelor
medicale. 0733.019.361
l Angajăm manager achiziții pentru
firma GV RESIDENCE TWO SRL,
sediu în Braşov, domeniu activitate:
comerț international. Salariu 1900 lei
brut. Disponibilitate imediată pentru
angajare. Cerințe: studii superioare
economice, limba engleză şi franceză
nivel avansat, experiență în comerțul
internațional, cunoaşterea întocmirii
unui plan de afaceri şi a unui plan de
marketing, bun negociator, disponibilitate program prelungit, rezistență la
stres, persoană care se descurcă în
situații de criză şi găseşte soluțiile
optime. Dacă sunteți interesat vă
rugam trimiteți CV-ul la: cv.gvtwo@
gmail.com
l Angajăm şef depozit pentru firma
SANPETRU DEVELOPMENT
SRL, pentru depozitul din Prahova,
oraş Baicoi, domeniu activitate:
comerț fructe şi legume proaspete.
Salariu 1500 lei brut. Disponibilitate
imediată pentru angajare. Cerințe:
limba engleză nivel avansat, Experiență în organizarea personalului şi a
activității într-un depozit, Disponibilitate program prelungit, Bun coordonator, Abilități de calcul matematic,
Asumarea responsabilității, Capacitate de analiză şi decizională rapidă,
persoană organizată. Dacă sunteți
interesat vă rugăm trimiteți CV-ul la
cv: spdfoods@gmail.com
l Institutul de Filosofie şi Psihologie
„C.Rădulescu-Motru”, cu sediul în
Bucureşti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13, sector.5, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea unui
post de Asistent I cu studii medii,
vechime minim 8 ani. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului: -Proba
practică: 27.07.2016, ora 09.00,

Departamentul de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie.
-Interviu: 02.08.2016, ora 09.00,
Departamentul de Filosofie al Institutului de Filosofie şi Psihologie.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs: 19.07.2016, ora 12.00 la
Departamentul de Resurse umane al
Institutului de Filosofie şi Psihologie,
Calea 13 Septembrie nr.13 sector.5,
Bucureşti. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs: Arventi Dana,
tel: 021.318.2449, între orele 08.30–
16.30.
l S.C.Valrom Industrie S.R.L.în
calitate de titular, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ”Amplasare sistem
fotovoltaic având capacitatea de
480KW şi branşament electric
aferent”, propus a fi amplasată în
Bucureşti, sector 6, Str.Preciziei, nr.28.
Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucureşti, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6 şi la sediul titularului S.C.Valrom Industrie S.R.L.Bucureşti, Str.
Preciziei, nr.28, sector 6, în zilele de
luni până vineri, între orele 9.0012.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
A.P.M.Bucureşti.
l S.C.Romstal Imex S.R.L.în calitate
de titular, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
”Amplasare sistem fotovoltaic având
capacitatea de 80KW şi branşament
electric aferent”, propus a fi amplasată în Bucureşti, sector 2, Șos.
Fundeni, nr.17A. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul A.P.M.Bucureşti, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6 şi la sediul
titularului S.C.Romstal Imex S.R.L.
Bucureşti, Șos.Vitan-Bărzeşti, nr.11A,
sector 4, în zilele de luni până vineri,
între orele 09.00-12.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M.Bucureşti.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Unitatea Teritorială 135 cu sediul în
com. Dăeşti, jud. Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, Muncitor Calificat I – pompagiu din cadrul
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Exploatare, în următoarele condiţii: Nivelul studiilor: şcoală profesională
cu diplomă de absolvire sau/şi studii
liceale cu diplomă de bacalaureat în
domeniul mecanic; - Atestat valabil
pentru exercitarea serviciului de pază,
avizat de Inspectoratul Judeţean de
Poliţie; - Vechimea în specialitatea
studiilor: 9 ani - Data, ora şi locul
organizării probei scrise – 22.07.2016
ora 10:00, ANRSPS – Unitatea Teritorială 135 , Com.Dăeşti, Jud.Vâlcea;Data, ora şi locul organizării
interviului – 26.07.2016 ora 10:00 ANRSPS – Unitatea Teritorială 135 ,
Com.Dăeşti, Jud.Vâlcea; - Data limită
până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este:
14.07.2016; - Bibliografia şi alte informaţii le găsiţi pe site-ul institutiei:
www.anrsps.gov.ro; Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 135 Dăeşti, Vâlcea, telefon
0250753619
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Unitatea Teritorială 135 cu sediul în
com. Dăeşti, jud. Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant în funcţia publică de execuţie
de de EXPERT clasa I, grad profesional Principal, din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice în
următoarele condiţii: - Nivelul studiilor: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţelor juridice, sau
economice. - cunoştinţe bune în
operarea pe calculator MS Office
(word, excel, outlook) internet; Vechimea în specialitatea studiilor: 5
ani. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este: 20.07.2016 ora 1000; Data, ora şi locul organizǎrii probei
scrise – 01.08.2016 ora 10:00 ,
ANRSPS – Unitatea Teritorială 135 ,
Com.Dăeşti, Jud.Vâlcea; - Data, ora şi
locul organizǎrii interviului –
02.08.2016 ora 10:00 - ANRSPS –
Unitatea Teritorială 135 , Com.
Dăeşti, Jud.Vâlcea; - Bibliografia şi
alte informaţii le găsiţi pe site-ul institutiei: www.anrsps.gov.ro; - Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Unitatea Teritorială 135 Daeşti,
Vâlcea, telefon 0250753619.

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, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 8. Nr. 20937 din
23.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016,
Luna Iulie, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25, luna iulie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Titu, str.
Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
Marin Virgil, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Costeștii din Vale, sat Mărunțișu, str. Mărășești nr. 161,
județ Dâmbovița bl. …, sc. …, etaj …, ap. …, cod de identiﬁcare ﬁscală: a) teren arabil intravilan, în
suprafață de 2500 mp, situat în localitatea Costeștii din Vale, sat Mărunțișu, județ Dâmbovița, T29/4, P
101, preț de evaluare/ de pornire al licitației 2976 lei (exclusiv TVA) cu vecinii: N - Voicu Alexandru; E Hr 131; S - moștenitorii defunctului Iordache Ion; V - Voicu Alexandru. *) 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 scutit. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate
de următoarele: Creditori: AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: PV Sechestru 41406/06.08.2010.
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: 30.06.2016.

l Clubul Sportiv Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii
contractuale de execuţie, vacante:
economist, grad profesional IA si
administrator treapta profesionala I.
Concursul va avea loc la sediul
Clubului Sportiv Municipal in data de
26 iulie 2016, ora 10,00 – proba scrisă.
Condiţiile de participare, la concursul
menţionat mai sus, sunt cele prevazute in art.3 din H.G nr.286/2011,
actualizată, precum şi cele specifice si
anume: I. Pentru functia de economist grad profesional IA: - studii
universitare de licenţă absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă in domeniul economic;- minimum 5 ani
vechime în specialitatea studiilor; II.
Pentru funcţia de administrator
treapta I: - studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; - minimum 3
ani vechime în specialitatea studiilor;
Aceste condiţii de participare la
concurs se vor afişa la sediul Clubului
Sportiv Municipal. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 15 iulie 2016,
inclusiv, ora 14,00 la sediul Clubului
Sportiv Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Clubului Sportiv Municipal
Râmnicu Sărat şi la numarul de
telefon 0724/970210.
l Primăria oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii personal contractual, vacantă,
conform HG286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Denumirea
funcţiei contractuale: -infirmieră, post
vacant, perioadă nedeterminată
-Centrul Rezidenţial pentru Persoane
Vârstnice Sf.Ioan Panciu. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-22.07.2016, ora 11.00 -proba practică
la sediul Primăriei oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la
sediul Primăriei oraşului Panciu în
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei practice. Depunere
dosare: -În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
la compartimentul de resurse umane
din cadrul Primăriei oraşului Panciu
(persoană de contact: Drîmbă
M i h a e l a - c o n s i l i e r, t e l e f o n :
0237.275.811). Condiţii de participare
la concurs: -studii medii; -curs de
infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, curs organizat de furnizori
autorizaţi sau declaraţia pe propria

răspundere că în cazul admiterii la
concurs se obligă sub sancţiunea
desfacerii contractului individual de
muncă să obţină atestatul de infirmieră în termen de 6 luni de la încheierea contractului individual de
muncă; -vechime în muncă minimum
5 ani. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei oraşului Panciu, judeţul
Vrancea, str.Mihai Viteazu, nr.2, tel.:
0237.275.811, fax: 0237.276.137.
l Primăria oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea a
două funcţii personal contractual,vacante, conform HG286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Denumirea funcţiilor contractuale:
-asistent medical, posturi vacante,
perioadă nedeterminată -Centrul
Social de Recuperare şi Reabilitare
Neuromotorie pentru Persoane
Adulte. Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -22.07.2016, ora 10.00
-proba scrisă la sediul Primăriei
oraşului Panciu; -proba interviu se va
desfăşura la sediul Primăriei oraşului
Panciu în maximum 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Depunere dosare: -În termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului la compartimentul de
resurse umane din cadrul Primăriei
oraşului Panciu (persoană de contact:
Drîmbă Mihaela -consilier, telefon:
0237.275.811). Condiţii de participare
la concurs: -Studii postliceale sanitare; -Vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni (vechimea se
poate proba cu adeverinţă eliberată în
baza unui contract individual de
muncă, contract de colaborare, voluntariat sau practică). Relaţii suplimentare la sediul Primăriei oraşului
Panciu, judeţul Vrancea, str.Mihai
Viteazu, nr.2, tel.: 0237.275.811, fax:
0237.276.137.
l Primăria oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii personal contractual, vacantă,
conform HG286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Denumirea
funcţiei contractuale: -asistent social
debutant, post vacant, perioadă nedeterminată -Centrul Social de Recuperare şi Reabilitare Neuromotorie
pentru Persoane Adulte. Data, ora şi
locul desfăşurării concursului:
-22.07.2016, ora 14.00 -proba scrisă la
sediul Primăriei oraşului Panciu;
-proba interviu se va desfăşura la
sediul Primăriei oraşului Panciu în
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei scrise. Depunere
dosare: -În termen de 10 zile lucră-

toare de la data publicării anunţului
la compartimentul de resurse umane
din cadrul Primăriei oraşului Panciu
(persoană de contact: Drîmbă
M i h a e l a - c o n s i l i e r, t e l e f o n :
0237.275.811). Condiţii de participare
la concurs: -studii superioare de asistenţă socială sau master în domeniul
asistenţei sociale cu specializări în
domeniul serviciilor sociale şi de sănătate; -nu necesită vechime în specialitatea studiilor sau în muncă. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
oraşului Panciu, judeţul Vrancea, str.
Mihai Viteazu, nr.2, tel.: 0237.275.811,
fax: 0237.276.137.
l Primăria oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii personal contractual, vacantă,
conform HG286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Denumirea
funcţiilor contractuale: -asistent
medical, post vacant, perioadă nedeterminată -Centrul Rezidenţial
pentru Persoane Vârstnice Sf.Ioan
Panciu. Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: -22.07.2016, ora 10.00
-proba scrisă la sediul Primăriei
oraşului Panciu; -proba interviu se va
desfăşura la sediul Primăriei oraşului
Panciu în maximum 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise.
Depunere dosare: -În termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului la compartimentul de
resurse umane din cadrul Primăriei
oraşului Panciu (persoană de contact:
Drîmbă Mihaela -consilier, telefon:
0237.275.811). Condiţii de participare
la concurs: -Studii postliceale sanitare; -Vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni (vechimea se
poate proba cu adeverinţă eliberată în
baza unui contract individual de
muncă, contract de colaborare, voluntariat sau practică). Relaţii suplimentare la sediul Primăriei oraşului
Panciu, judeţul Vrancea, str.Mihai
Viteazu, nr.2, tel.: 0237.275.811, fax:
0237.276.137.
l Primăria oraşului Panciu organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii personal contractual, vacantă,
conform HG286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Denumirea
funcţiei contractuale: -îngrijitor, post
vacant, perioadă nedeterminată
-Centrul Social de Recuperare şi
Reabilitare Neuromotorie pentru
Persoane Adulte. Data, ora şi locul
desfăşurării concursului: -22.07.2016,
ora 11.00 -proba practică la sediul
Primăriei oraşului Panciu; -proba
interviu se va desfăşura la sediul

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, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 3. Nr. 20935 din
23.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016,
Luna Iulie, Ziua 22. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, luna iulie 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
Nicolae Mihaita, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Potlogi, sat Românești, str. Ioan Dobrescu nr. 77,
județ Dâmbovița bl. …, sc. …, etaj …, ap. …, cod de identiﬁcare ﬁscală: a) teren intravilan în suprafață
de 960 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești, județ Dâmbovița, nr. cadastral 1705, T14, P
580, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 3618 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: AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: PV Sechestru 52394/09.10.2009. 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: 30.06.2016.
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Primăriei oraşului Panciu în
maximum 4 zile lucrătoare de la data
susţinerii probei practice. Depunere
dosare: -În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului
la compartimentul de resurse umane
din cadrul Primăriei oraşului Panciu
(persoană de contact: Drîmbă
M i h a e l a - c o n s i l i e r, t e l e f o n :
0237.275.811). Condiţii de participare
la concurs: -Studii generale; -Vechime
în muncă minimum 5 ani. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
oraşului Panciu, judeţul Vrancea, str.
Mihai Viteazu, nr.2, tel.: 0237.275.811,
fax: 0237.276.137.
l A.N.I.F. Filiala Teritoriala de
Imbunatatiri Funciare Dobrogea
scoate la concurs 4posturi contractuale de executie, astfel: 1post de
Secretar-dactilograf debutant la
biroul Administrativ sediu filiala,proba scrisa in data de 22.07.2016
ora 13:00 si proba interviu in data de
28.07.2016 ora 10:00, concursul se va
sustine la sediul filialei Dobrogea din
Constanta, str.Zburatorului, nr.4;
2posturi muncitor calificat III -la
Unitatea de Administrare Constanta
Nord -Canton M.Kogalniceanu si
Unitatea de Administrare Constanta
Sud -Canton 23 August; 1muncitor
calificat IV-Unitatea de Administrare
Constanta Nord -SPD2 Garliciu,
pentru posturile de muncitori calificati proba practica se va sustine in
data de 22.07.2016 ora_10:00 la SPD
Docuzol,langa loc.Medgidia si proba
interviu in data de 28.07.2016 ora
13:00,la sediul filialei Dobrogea.
Nivelul necesar de studii pentru
postul de secretar-dactilograf debutant este de studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat,
atestat/adeverinta cursuri secretariat/
birotica/operare PC nivel mediu
(World si Excel)si fara conditii de
vechime.Nivelul necesar de studii si
vechime pentru posturile de muncitor
calificat in functie de treapta profesionala:muncitor calificat III-Scoala
generala (8ani/ 10ani) + curs calificare
de profil -3ani vechime ca electromecanic;Scoala generala
(8ani/10ani)+scoala profesionala de
profil sau Scoala generala
(8ani/10ani) + scoala profesionala+curs calificare de profil -2 ani
vechime ca electromecanic; liceu de
profil sau liceu (alte specializari)+curs
calificare de profil – 1 an vechime ca
electromecanic; muncitor calificat
IV-Scoala generala (8ani/10ani) +
curs calificare de profil;Scoala generala(8 ani/ 10 ani) + scoala profesionala de profil sau Scoala generala(8
ani/ 10 ani) + scoala profesionala+curs calificare de profil; liceu de
profil sau liceu (alte specializari) +
curs calificare de profil -fara conditii
de vechime.Dosarele de concurs se
vor depune pana pe data de
14.07.2016 ora 15:00 la sediul filialei
Dobrogea.Mai multe detalii privind
conditiile generale si specifice gasiti
afisate la sediul filialei Dobrogea, la
nr. telefon 0241654010 -Tudorache
Maria, pe site-ul institutiei si pe
portalul posturi.gov.ro.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan cu casă,
a n e x e , j u d . B u z ă u . Te l e f o n :
0752/098121.

CITAȚII
l DL Stancu Dumitru este rugat să
se prezinte la Judecătoria Craiova în
data de 4 iulie 2016 în calitate de
pârât în dosarul nr. 18799/215/2015
l Se citează Susanne Klenk la Judecătoria Roşiorii de Vede, str.Mărăşeşti,
nr.52,judeţul Teleorman,ora 8,30 în
data de 07.Septembrie.2016 în
dosarul 1049/292/2014-partaj cu
Bucur Ali-Izi şi alţii.

l Miron Nadia citează pe Onea
Adina şi Onea Cătălin in dosarul
417/260/2016 al Judecătoriei
Moineşti, termen 14.09.2016
l Numitul Stanci Vasile este chemat
la Judecătoria Petroşani, sala 24, în
ziua de 07.09.2016, Completul C.XI.
civil, ora 10:30, în dosar nr.
3909/278/2013, în calitate de pârât, în
proces cu Dreghici Dorina în calitate
de reclamant, uzucapiune disjungere
dos.nr.10869/278/2010.

l Numitul Zastran Daniel este
chemat in data de 15.07.2016,
ora_11.00, la sediul Bin Andrei
Claudiu Manolache, din Bucureşti,
Bld.Iuliu Maniu, nr.17, bl.21P, sc.2,
parter, ap.42, sector.6, in vederea
dezbaterii succesiunii defunctei
Zastran Maria, decedata la data de
02.06.2015, cu ultimul domiciliu in
Bucureşti, Str.Lt.Nicolae Pascu, nr.6,
sector.3.
l Checicheis Florica, dom. în loc.
Fancica, nr.142, jud.Bihor, reclamantă
în dos. nr.958/255/2016, Judecătoria
Marghita, anunţ deschiderea procedurii de declarare a morţii numiţilor
Brandics Maria şi Gavris Lorincz, cu
ultim domiciliu cunoscut în loc.
Fancica, jud.Bihor şi invitaţia ca orice
persoană care cunoaşte date despre
aceştia să le comunice Judecătoriei
Marghita.

NOTIFICĂRI
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii generale de
insolventa fata de debitoarea
Camexip SA, cu sediul în Baicoi, Str.
Republicii, nr.9, Judetul Prahova,
J29/78/1991, avand CUI RO 1316762,
dosar nr. 3858/105/2016, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor 11.08.2016; termen tabel
preliminar: 30.08.2016; termen tabel
definitiv: 23.09.2016; 05.09.2016 data
sedintei adunarii creditorilor, ora si
locul urmand a fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu, care va
convoca totii creditorii debitoarei,
conform art. 100 lit. e din Legea nr.
85/2014.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii simplificate de insolventa in Dosarul nr. 3542/105/2016,
Tribunal Prahova, conform Incheierii
din 17.06.2016 privind pe SC Stefano
Prest Construct SRL, cu termenele:
depunere declaratii creantă
01.08.2016, întocmirea tabelului preliminar al creantelor 11.08.2016, întocmirea tabelului definitiv 05.09.2016,
prima Adunare a Creditorilor avand
loc in data 17.08.2016, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab. 7B.

JURIDICE
l Sentința civilă nr. 195/2016, dosar
civil nr. 463/109/2016: “Admite acțiunea formulată de petenta Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, cu sediul în
Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, jud
Argeş în contradictoriu cu intimatele
ȘEBOK EDIT, domiciliată în comuna
Akâş, sat Mihăieni, nr. 174, judeţ Satu
Mare, Centrul de Evaluare şi Primire
în Regim de Urgență Piteşti, cu sediul
în mun Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, Nr.
62A, jud Argeş şi Direcţia Generală
De Asistenţă Socială Și Protecţia
Copilului Satu-Mare cu sediul în str
Corvinilor, nr.18, județul Satu Mare.
Înlocuieşte plasamentul în regim de
urgență de la CEPRU Piteşti cu
plasamentul într-un centru de tip
rezidențial din subordinea DGASPC
Satu Mare pentru minorul Șebok
Florin Nicolae, născut la data de
08.04.2006. Suspendă exercițiul drep-

turilor şi obligaţiilor părinteşti. Drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi
exercitate de către directorul
DGASPC Satu Mare. Cu apel în 10
zile de la comunicare. Pronunţată în
sedinţa publică de la 23.05.2016”.

DIVERSE
l VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator
judiciar conform sentinței nr. 821 din
data de 22.06.2016 pronunţată de
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul
717/105/2015, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului
debitoarei Fotbal Club Petrolul SA cu
sediul social inPloiesti, str. Stadionului, nr. 26, jud. Prahova, CUI
11655790, J29/270/1999.Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 10.08.2016.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 10.09.2016. Termenul
pentru depunerea eventualelor
contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este de
7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar.Termenul pentru
solutionarea contestatiilor la creantele
nascute in cursul procedurii si
afişarea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor este 10.10.2016.
l 1.Autoritatea finanţatoare:
Comuna Priboieni, Cod fiscal:
4654768, jud.Argeş, com.Priboieni,
sat.Priboieni, nr.47, Telefon:
0248.656.001, Fax: 0248.656.004,
e-mail: primariacomuneipriboieni@
yahoo.com,web: www.priboieni.ro. 2.
Solicitanții: -persoane fizice şi juridice
fără scop patrimonial, asociații sau
fundații, construite conform legii, cu
sediul în comuna Priboieni, judetul
Arges; 3.Reglementări legale privind
acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr.350/2005, art.20, alin2,
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocare
pentru activități de non profit de
interes general, cu modificările şi
completările ulterioare; 4.Se acordă
finanțare nerambursabilă pentru
programul: „Promovarea sportului de
performanță”. 5.Suma aprobată pe
anul 2016: 20.000Lei. 6.Durata
maximă de implementare: 7 luni. 7.
Locul şi durata limită depunere a
propunerilor de proiecte: -solicitantul
va depune propunerea de proiect la
registratura Comuna Priboieni,
Județul Argeş, sat.Priboieni, nr.47.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11.07.2016, ora
10.00. 8.Solicitarea finanțării nerambursabile: -documentația de solicitare
a finanțării nerambursabile constând
în Ghidul solicitantului privind
regimul finanțărilor nerambursabile
pe fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general
pentru domeniul sport, pe anul 2016,
se poate procura la sediul Comuna
Priboieni, Județul Argeş, sat.Priboieni, nr.47, şi de pe site-ul: http://www.
priboieni.ro/ag/secțiunea „Fonduri
Nerambursabile”. 9.Procedura aplicată: -atribuirea contractelor de
finanțare nerambursabilă se face
exclusiv pe baza selecției publice de
proiecte. 10.Criterile şi condițiile
minimale de finanțare: -Criterile şi
condițiile minimale de finanțare a
structurilor sportive de drept public/
privat sunt următoarele: a)să fie o
structură sportivă recunoscută în
condiţiile legii, având sediul în raza
teritorial-administrativă a comunei
Priboieni; –Certificat de înregistrare
Sportivă (CIS) -obligatoriu -copie; b)
să facă dovada afilierii la federaţia
sportivă naţională de specialitate şi/
sau la asociaţia pe ramură de sport

judeţeană -pentru cluburile şi asociaţiile sportive private; c)să facă dovada
depunerii situaţiei financiare la data
de 31 decembrie anul precedent la
organul fiscal competent; -Bilanţ
contabil vizat pe anul anterior. e)să nu
aibă obligaţii de plată exigibile
privind impozitele şi taxele către stat,
precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; Certificat fiscal
valabil de la Administraţia Financiară. f)să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită
atribuirea unui contract de finanţare;
g)să nu furnizeze informaţii false în
documentele care însoţesc cererea de
finanţare; -Declaraţiile din Cererea de
Finanţare. h)să participe cu o contribuţie financiară de minimum 20% din
valoarea totală a finanţării; -Extras de
cont sau contracte de sponsorizare. i)
să nu facă obiectul unei proceduri de
dizolvare sau de lichidare ori să nu se
afle deja în stare de dizolvare sau de
lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; j)să depună
cererea de finanţare completă în
termenul stabilit de autoritatea finanţatoare. k)să depună declaraţie
privind conformitatea cu originalul a
documentelor justificative şi a
faptului că documentele justificative
depuse nu vor fi decontate către un
alt finanţator. i)raport de activitate
pentru anul anterior vizat de direcţia
județeană. Selecţia şi evaluarea
proiectelor va avea loc în perioada
12.07.2016-13.07.2016. Precizăm că
accelerarea procedurii de selecţie se
datorează necesităţii de demarare a
proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor
din comuna Priboieni, care solicită
finanţare de la bugetul local. Evaluarea calității propunerilor, inclusiv a
bugetului propus, va fi efectuată în
conformitate cu criteriile de evaluare
conținute în Grila de acordare a
punctajelor pentru proiecte sportive,
de către Comisia de evaluare şi
selecție a proiectelor. Numai proiectele care obțin un punctaj de minim
50 puncte vor putea obține finanțare
în limita bugetului programului şi
ierarhiei punctajelor. Criteriul de
acordare a finanţării este punctajul
total al proiectului.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare la Convocatorul
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor Societăţii ANA TELEFERIC S.A.: În temeiul art. 117
indice 1 din Legea 31/1990 privind
Societăţile, Preşedintele Consiliului
de administraţie al Societăţii ANA
Teleferic S.A., persoană juridică

română cu sediul în Poiana Braşov,
Hotel Sporturilor, judeţul Braşov,
număr de ordine în Registrul Comerţului Braşov J/08/988/1998, C.U.I.
RO8698066, anunţă completarea
ordinii de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, convocată în data de 11 iulie 2016, ora 12,00
(prima convocare), respectiv în data
de 12 iulie 2016, la ora 12,00 (a doua
convocare), la sediul societăţii din
Poiana Braşov, Hotel Sport, judeţul
Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data
de referinţă 05 iulie 2016, cu următoarele puncte: “6. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de
5.790.699,46 lei, prin reducerea valorii
nominale a acţiunilor de la 0,23 lei/
acţiune la 0,1 lei/acţiune, prin restituirea către acţionarii înregistraţi în
Registrul acţionarilor societăţii la
data de referinţă a unei cote-părţi din
aporturi, proporţională cu reducerea
capitalului social şi calculată egal
pentru fiecare acţiune. 7. În situaţia
aprobării reducerii capitalului social,
Articolul 5– „Capitalul social, patrimoniul şi acţiunile” din Actul constitutiv, se propune a avea următorul
cuprins: „Articolul 5 –Capitalul
social, patrimoniul şi acţiunile. (1)
Capitalul social total al ANA Teleferic S.A. este în sumă de 4.454.384,20
RON, fiind divizat în 44.543.842
acţiuni nominative cu o valoare de 0,1
RON fiecare, astfel: -ANA Electric
S.A. deţine 41.500.000 acţiuni cu o
valoare nominală de 0.1 RON fiecare,
echivalent a 4.150.000 RON, reprezentând 93,1666379 % din capitalul
social; -Alţi acţionari deţin 3.043.842
acţiuni cu o valoare nominală de 0,1
RON fiecare, echivalent a 304.384,2
RON, reprezentând 6,8333621% din
capitalul social; (2) Capitalul social
subscris este vărsat integral.” 8. Aprobarea ca Actul constitutiv modificat
cu privire la reducerea capitalului
social să fie depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov numai după expirarea
termenului legal de 2 luni de la data
publicării hotărârii de reducere a
capitalului social în Monitorul Oficial
al României şi sub condiţia ca în acest
termen nici un creditor al societăţii să
nu fi exercitat vreo opoziţie.” Societatea ANA Teleferic S.A. prin Taban
Ion– Preşedinte al Consiliului de
administraţie.

LICITAȚII
l SC Oniro SRL, prin lichidator
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică a bunurilor mobile aflate in
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patrimoniul societătii. Licitatia are loc
in baza Adunarii Creditorilor din
data de 13.08.2015, pretul de pornire
al licitatiei fiind redus cu 25% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data de
04.07.2016, 18.07.2016, 11.08.2016,
12.09.2016, 12.10.2016 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi,
organizează procedura de negociere
directă în data de 18.07.2016, orele
12.00 pentru concesionare teren în
suprafaţă de 2mp situat în localitatea
Valea Adâncă, comuna Miroslava.
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la
Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de
50 lei. Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.07.2016, orele 10.00.
l Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti
-Ilfov organizează licitaţie publică cu
strigare pentru atribuirea contractului
de închiriere a unor spaţii, cu o suprafaţă totală de 5,76mp. în cadrul unor
imobile aflate în administrare, situate
în Municipiul Bucureşti, în scopul
amplasării de automate pentru prepararea băuturilor calde. Persoanele
interesate se vor prezenta la sediul
unităţii din Bucureşti, Calea 13
Septembrie, nr.135, sector 5, de unde,
în perioada 01-15.07.2016, între orele
08.00-16.00, pot solicita în scris fişa de
date a achiziţiei, care se poate obţine
contra sumei de 5,00 lei.
l Municipiul Dragasani organizeaza
licitatie publica deschisa, pentru
concesionarea unui teren in suprafata
de 19,44 mp apartinand domeniului
public al municipiului Dragasani,
situat in strada T Vladimirescu bl. T3,
sc. B, parter, pentru amenajarea acces
la spatiul comercial. Documentele
necesare participarii la aceasta licitatie se pot ridica de la directia DSP
– Birou contracte din str. Piata
Pandurilor nr. 1, in urma achitarii
contravalorii caietului de sarcini in
suma de 54 lei. Licitatia se va tine la
data de 28.07.2016, orele 10:00 in Sala
de Sedinte a primariei mun. Dragasani, situata in strada Piata Pandurilor nr. 1. Relatii suplimentare puteti
afla apeland la numerele de telefon:
0250-811.990.
l Municipiul Dragasani organizeaza
licitatie publica deschisa, pentru
inchirierea unui spatiu cu destinatia

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 15,
luna iulie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dwidari Group SRL, cu domiciliul fiscal
în localitatea Uzunu, comuna Călugareni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 3650911: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *); Autoturism Mercedes Benz E500, 116.475 lei, 20%; Echipament creștere pui,
27.000 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, 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 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus in limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705,
tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.
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ANUNȚURI

de cabinet medical in suprafata de
17.02 mp apartinand domeniului
privat al municipiului Dragasani,
situat in strada T Vladimirescu nr.
408 in incinta Policlinicii Municipale
– Corp vechi –parter. Documentele
necesare participarii la aceasta licitatie se pot ridica de la directia DSP
– Birou contracte din str. Piata
Pandurilor nr. 1, in urma achitarii
contravalorii caietului de sarcini in
suma de 54 lei. Licitatia se va tine la
data de 28.07.2016, orele 10:300 in
Sala de Sedinte a primariei mun.
Dragasani, situata in strada Piata
Pandurilor nr. 1. Relatii suplimentare
puteti afla apeland la numerele de
telefon: 0250-811.990.
l Municipiul Ploiesti –S.P.F.L.
Ploiesti- anunta: În temeiul art. 250
alin.(2) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 14, luna
IULIE, anul 2016, ora 12.00, în
România, judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Independentei, nr.16,
se va vinde prin licitatie urmatorul
bun imobil, proprietate a debitorului
SC Karom Plus SRL cu domiciliul
fiscal/sediul în România, judeţul Iasi,
municipiul Iasi, str. Carol I, nr. 3,
cam. 3, CUI 26692134, dosar de
executare 34367/12.12.2012,
65049/16.04.2013, 146046/10.11.2014:
cladire hala C18 in regim p+2e
(partial), avand suprafata construita
1702 mp, cladire post trafo C19
avand suprafata construita desfasurata de 35.03 mp si teren intravilan
aferent cladiri in suprafata totala de
3525 mp, parte indiviza din suprafata
totala de 35693 mp, conform schitei
anexate in Raportul de Evaluare
Proprietate Imobiliara intocmit de
expert evaluator ing. Ciocoiu Petre,
situat in intravilanul mun. Ploiesti,
str. Pompelor, nr.3, detinut in baza
contractului de vanzare cumparare
NR.776/01.04.2010,inscris in cf.
1148/2bis a localitati Ploiesti, avand
numarul cadastral al bunului imobil
1717/2/1/2/1, preţ de evaluare/de
pornire al licitaţiei 2226284 lei
inclusiv TVA, diminuat cu 50%
pentru a doua licitaţie conform art.
250, alin (11) din Legea 207/2015

privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, 1113142 lei inclusiv TVA. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt
grevate de următoarele sarcini:
contract de ipoteca nr.119/02.09.2010
emis de NP Vicol Alexandru in
favoarea Sindilaru Iulian Razvan,
contract de ipoteca nr.120/02.09.2010
emis de NP Vicol AlexanDRU in
favoarea Mihailescu Irina, sechestru
executoriu in favoarea Serviciul
Public Finante Locale Ploiesti,
conform procesului verbal de
sechestru asupra bunurilor imobile nr.
41308/09.05.2013,25223/05.03.2014 si
61996/11.06.2015. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare.Toti cei interesati in cumparea bunurilor sunt
invitati sa se prezinte la data stabilita
pentru vanzare si la locul fixat in
acest scop, iar pana la acel termen sa
depuna documentele de participare la
licitatie prevazute in caietul de sarcini
pana la data de 13.07.2016, ora
18.30 inclusiv.Caietul de sarcini poate
fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si Incasare Creante Bugetare al
creditorului cu sediul in localitatea
Ploiesti, str. Sos. Vestului, (fosta
scoala de soferi), nr. 19, et. 2, cam. 1.
Pentru informaţii suplimentare, vă
puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0244/582919.
l Directia Silvica Valcea, organizeaza
la sediul sau din Rm Valcea, str Carol
I, nr 37, in data de 11 iulie 2016, ora
11,00, licitatie/negociere in vederea
inchirierii Centrului de Fructe Babeni
(constructii si spatii betonate), din
orasul Babeni, str Coloniei, judetul
Valcea. In vederea participarii la licitatie/negociere persoanele juridice/
fizice interesate, vor depune la secretariatul Directiei Silvice pana in data
de 11.07.2016, orele 10,30, in plic
inchis, urmatoarele documente:
Statutul societăţii (copie); Certificatul
de inregistrare fiscală emis de Oficiul
Registrului Comertului (copie);
Împuternicire pentru reprezentarea
societăţii la licitaţie; Documentul de
plata a garantiei de licitatie; Oferta de
pret privind inchirierea. Pretul minim

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Piaţa Independenţei, nr. 1,
anunţă organizarea licitaţiilor publice deschise în datele de 21 iulie 2016,
22 iulie 2016, 25 iulie 2016 şi 26 iulie 2016 pentru închirierea unor
terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Brăila pentru
desfăşurarea activităţilor economice, având următoarele suprafeţe: 1.
Faleza Dunării: - amplasament 3 - 3 mp; - amplasament 4 - 3 mp; amplasament 5 - 8 mp; - amplasament 6 - 6 mp; - amplasament 7 - 8 mp; amplasament 8 - 3 mp; - amplasament 11 - 3 mp; - amplasament 9 - 3 mp; amplasament 10 - 4 mp. 2. Calea Călăraşilor, în faţă la Liceul “Gh. M.
Murgoci”: - amplasament 1 - 6 mp; - amplasament 2 - 6 mp; amplasament 3 - 6 mp; 3. Grădina Publică: - amplasament 1 - 2 mp; amplasament 2 - 2 mp; - amplasament 3 - 2 mp; - amplasament 4 - 2 mp; amplasament 5 - 8 mp. Licitaţia se organizează la sediul Primăriei
Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, sala 16, data 21 iulie
2016, ora 10.00. 1. Parc Monument, aleea nr. 1: - amplasament 1 - 20
mp. 2. Aleea Învăţătorilor, lângă Şcoala nr. 23: - amplasament 1 - 6 mp.
3. Str. Pietăţii, la intrarea în Parcul Monument: - amplasament 1 - 6 mp;
- amplasament 2 - 4 mp. Licitaţia se organizează la sediul Primăriei
Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, sala 16, data 22 iulie
2016, ora 10.00. 1. Calea Călăraşilor c/c B -dul Al. I. Cuza, în faţa
Tribunalului Brăila: - amplasament 1 - 6 mp. 2. B -dul. Dorobanţilor,
între Liceul “Panait Cerna” şi Bloc C: - amplasament 1 - 6 mp. 3. Şos.
Buzăului, vis -à -vis de Biserica Sf. Treime: - amplasament 1 - 3 mp. 4.
Calea Călăraşilor lângă Bloc 15: - amplasament 1 - 3 mp. 5. Str. G -ral.
Eremia Grigorescu, între B -dul. Dorobanţilor şi Str. I. C. Brătianu: amplasament 1 - 3 mp. Licitaţia se organizează la sediul Primăriei
Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, sala 16, data 25 iulie
2016, ora 10.00. 1. Calea Călăraşilor, între B -dul. Al. I. Cuza şi Str.
Frumoasei: - amplasament 1 - 3 mp. 2. Şos. Buzăului vis -à -vis de Şcoala
nr. 2: - amplasament 1 - 3 mp. 3. Calea Călăraşilor, lângă BCR: amplasament 1 - 3 mp. 4. Str. 1 Decembrie 1918 c/c B -dul Dorobanţilor:
- amplasament 1 - 3 mp. 5. B -dul. Independenţei c/c Str. Mihai
Eminescu: - amplasament 1 - 3 mp. Licitaţia se organizează la sediul
Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, sala 16,
data 26 iulie 2016, ora 10.00. Documentele solicitate, în vederea
participării la licitaţii, sunt prevăzute în caietele de sarcini ale licitaţiilor.
Caietele de sarcini se vor procura de la sediul organizatorului,
Registratura Generală, Ghişeul nr. 4.

JOI / 30 IUNIE 2016
de pornire la licitatie /negociere este
de 10000 lei/luna, fara TVA. Garantia
de licitatie este de 4000 lei, care va fi
retinuta de catre DS Valcea in cazul
in care adjudecatarul nu se prezinta
in termen de 10 zile lucratoare de la
adjudecare, in vederea semnarii
contractului de inchiriere. Perioada
de inchiriere este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire prin act aditional.
Obiectivul poate fi vizionat de luni
pana vineri in intervalul 8,30-16,00 cu
telefon prealabil la nr 0732/620977 –
ing Iosif Adrian si 0730/652568 –ing
Gavrila Ion. Caietul de sarcini,
respectiv modelul de contract sunt
afisate pe site-ul DS Valcea.
l Anunt de participare la concesionare prin licitatie publica (primul
termen): 1 Informatii generale
privind concedentul: Consiliul Local
Babadag, cod fiscal 4508533; adresa:
judertul Tulcea, oras Babadag, Str.
Republicii Nr. 89, nr tel 0240-561.012,
fax 0240-562.939; e-mail: urbanism@
primaria-babdag.ro. 2. Informatii
generale privind obiectul concesiunii:
- teren cu suprafata de 1112 mp,
situate in extravilanul orasului; - teren
cu suprafata de 1500 mp situate in
extravilanul orasului. 3. Informatii
privind documentatia de atribuire.
3.1. orice persoana interesata are
dreptul de a solicita si de aobtine
documentatia de atibuire, punerea la
dispozitiea oricarei personae interesate care a onaontat o solicitare in
acest sens, a unui exemplar din documentatia de atribuire se realizeaza in
mod direct, nerestrictionat si deplin,
prin mijloace electronice sau pe
support de hartie. 3.2. Compartimentul responsabil din cadrul concedentului: Biroul urbanism din cadrul
concedentului: Biroul Urbanism din
cadrul primariei orasului Babadag,
str. Cabanei nr. 5. 3.3. Documentatia
de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuity. 3.4. data
limita pentru solicitarea clarificarilor
11.07.2016. 4. Informatii privind
ofertele” 4.1 data limita de depunere
a ofertelor: 21.07.2016, ora 09:00m la
secretariatul Primariei orasului
Babadag, Str. Republicii nr. 89,
Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar.
5. Sedinta de deschidere va avea loc
in data de 21.07.2016, ora 10:00 la
sediul primariei orasului Babadag,
Str. Republicii nr. 89. 6. Informatii
privind instant competent in solutionarea litigiilor aparute: contestatiile
se depun in termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului proocedurii

la sediul concedentului mentionat la
punctual 1, iar actiunea in justitie se
introduce la sectia de contencios
administrativ a tribunalului Tulcea in
termen de 30 de zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre
institutiile abilitate in vederea publicarii: 28.06.2016.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul: Consiliul Local al
comunei Rădeşti, cu sediul în comuna
Rădeşti, satul Rădeşti, str.Principală,
nr.260, Jud.Alba, cod fiscal: 4562281,
tel.0258.879.300, fax: 0258.879.491,
e-mail: primaria.radesti@yahoo.ro.
2.Obiectul concesiunii: Imobil teren
situate în loc.Leorinţ, com.Rădeşti,
jud.Alba, înscris în CF nr.70670
Rădeşti, cu nr.top. 70670, în suprafaţă
de 5.000 mp. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire. 3.1.Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se pot obţine de la Primăria
Comunei Rădeşti, cu sediul în
comuna Rădeşti, satul Rădeşti, str.
Principală, nr.260, Jud.Alba.
3.2.Documentatia de atribuire poate fi
obţinută de la compartimentul administraţie publică din cadrul Primăriei
Comunei Rădeşti, cu suma de 20 lei,
care se poate achita la caseria Primăriei Comunei Rădeşti. 3.3.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 20
iulie 2016, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele. 4.1.Data limită
pentru depunerea ofertelor: 25 iulie
2016, orele 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Consiliul
Local al comunei Rădeşti, cu sediul în
comuna Rădeşti, satul Rădeşti, str.
Principală, nr.260, Jud.Alba.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25 iulie 2016, orele 12,00, la
Consiliul Local al comunei Rădeşti,
cu sediul în comuna Rădeşti, satul
Rădeşti, str.Principală, nr.260, Jud.
Alba. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instantei.
Litigiile apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de
concesiune precum şi a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004. Acţiunea
în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Alba, cu sediul în Mun.Alba
Iulia, str.Iuliu Maniu, nr.20, cod

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedura fiscală republicat, a unor active aparținând CCI
Construct Project 2009 SRL - Leordeni, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren extravilan în suprafață de
7000 mp, situat în comuna Leordeni, tarlaua 20, parcela 1362,
jud. Argeș, SC 455/20.04.2010, 11.465 lei; Teren extravilan în
suprafață de 2500 mp, situat in comuna Leordeni, tarlaua 16,
parcela 1305, jud. Argeș, SC 680/29.06.2010, 4.330 lei; Teren
extravilan în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Leordeni,
tarlaua 16, parcela 1305, jud. Argeș, CF 80476, 4.330 lei; Teren
extravilan în suprafață de 2300 mp, situat în comuna. Leordeni,
tarlaua 17, parcela 1316, jud. Argeș, CF 80474, 3.625 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 RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250,
alin. (7) din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
18.07.2016, inclusiv. Licitația va avea loc în data de 19.07.2016,
ora 11.00, la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la
Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș,
telefon 0248.666.900.

poştal: 510111, Jud.Alba, tel:
0258.813.510, fax: 0258.811.184, în
termenul prevăzut de Legea
nr.554/2004. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
29/06/2016. Relaţii suplimentate se
obţin la telefon 0258.879.300 sau la
sediul Primăriei Comunei Rădeşti,
Judeţul Alba.

PIERDERI
l Pierdut act proprietate casă de
locuit pe numele Panaite Neculai şi
Panaite Elena şi autorizaţie de
construcţie emisă în anul 1968 de
Primăria comunei Sagna, judeţul
Neamţ. Se declară nule.
l Flavourart International SRL,
C.I.F.31273655, J40/2356/2013, Bucuresti, Str.Gladitei nr.42, Turnul T6,
Et.7, Ap.703, declaram pierdut certifcautul constatator emis pt. activitatile
desfasurate la terti, se declara nul
l S.C. Dionisos Foods S.R.L., cu
sediul in Mun. Ploiesti, str. Soseaua
Vestului nr. 27, Jud. Prahova, avand
numar de ordine la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova J29/520/2011 si cod unic de
inregistrare 28279194, declar pierdut
certificatul constatator de autorizare a
activitatii nr. 9419 din 06.02.2013
privind sediul social. Se declara nul.
l SC Eco Pack Serv SRL cu sediul
social in Bucuresti, sector 6, str.Ghirlandei nr.52, bl.77, sc.2,et.3,ap.34,
inregistrata la O.R.C sub nr.
J40/15787/2006, CUI 19078248,
declara pierderea Certificatului

Constatator emis pentru punctual de
lucru din Bucuresti, Sector 6, Str.
Preciziei nr.3,hala in suprafata totala
de 200mp., (Corpul C), hala nr.C,
subsol.Il declaram nul.
l PFA Trandafir Cristina Gabriela
Niculina, CUI RO29866332,cu sediul
in Ploiesti, str.Mircea cel Batran,
nr.18, jud.Prahova, declar pierdut
certificat constatator nr.506444 din
05.03.2012, emis de ONRC Prahova.
Il declar nul.
l S.C. ROMTRANS Holiday S.R.L.,
înregistrată la O.R.C. Constanţa cu
nr. J13/1104/2003, având C.U.I. R
15288220, cu sediul în Eforie Sud, str.
Carmen Silva, nr.20, judeţ Constanţa,
declară pierdut certificatul constatator de la sediul situat în Eforie Sud,
str. Carmen Silva, nr.20, judeţ
Constanţa. Îl declarăm nul.
l Declar pierdut certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator
privind activităţile autorizate ale
societăţii Delta Diamond SASA
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd.
Pache Protopopescu nr.60, subsol,
Sector 2, înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr. J40/16033/2005,
având C.U.I. 17972879. Le declar nule.
Pierdut certificat inmatriculare Finetrading&Consulting SRL,sediul social:Bucuresti, sector_2, str.Jean
Athanasiu nr.21, bloc_H, scara_B,
etaj_P, apartament 3,activitatea principala:Activitati de consultanta pentru
afaceri si management-7022, cod unic
de inregistrare:28114323 din data de
02.03.2011, nr.de ordine in registrul
comertului: J40/2407/02.03.2011,
seria_B nr.2471193 il declar nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedura fiscală republicat, a unor active aparținând Badescu
Florica Nicoleta – Priboieni, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan în suprafață de 680 mp,
situat în comuna Priboieni, sat Valea Neni, carte funciară 80287,
nr. cadastral 22, 3.495 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
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250, alin. (7) din Codul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 19.07.2016, inclusiv. Licitația va
avea loc în data de 20.07.2016, ora 11.00, la Sediul S.F.O.
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot afla de la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea
București, nr. 107A, jud. Argeș, telefon 0248.666.900.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedura fiscală republicat, a unor active aparținând SC Full
Trans Sprint SRL – Rătești, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]; Semiremorcă marca Krone, nr. identificare
WKESDP27011263764, nr. înmatriculare AG68MAK, 13.844 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 RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250,
alin. (7) din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
20.07.2016, inclusiv. Licitația va avea loc în data de 21.07.2016,
ora 11.00, la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la
Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș,
telefon 0248.666.900.

