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OFERTE SERVICIU
l Vânzător şi şofer, zona Gara de
Nord, 21.312.38.07/ 0720.624.450/
0763.528.955
l Firmă încălţăminte angajează
cusătoare şi pregătitoare bandă
nouă,zona Crângaşi.
Telefon:0736.073.372
l Michailov Andrei –Gabriel, angajează guvernantă vorbitoare limba
engleză nivel mediu. 0754524747
l Firma specializata angajeaza
alpinisti utilitari, atestat profesional, venituri motivante 2.000 3.500 Lei; 0788.397.223.
l EUROANSWER S.R.L. angajează funcţionar informaţii clienţi
vorbitor de limba albaneză şi greacă
la nivel avansat şi engleza la nivel
mediu. Aşteptăm CV-urile dumneavoastră pe adresa jobs@euroanswer.
co.uk.
l Centrul Cultural REDUTA
Braşov organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată,
a funcţiei contractuale de execuţie
vacantă de MUNCITOR CALIFICAT I, din cadrul Serviciului
Tehnic- Achiziţii Publice. Concursul
are loc în data de 31.08.2016, ora
10.00 proba scrisă, la sediul instituţiei. Condiţii specific de înscriere la
concurs: studii medii sau şcoală
profesională, cu atestat de calificare
profesională în meseria de lăcătuş
mechanic; vechime în specialitatea
studiilor de minimum 9 ani. Candidaţii vor depune dosarele la Biroul
Resurse Umane până la data de
25.08.2016, ora 16.00. Detalii suplimentare la telefon: 0268/419706,
doamna Moca Doina.
l Primăria comunei Berzovia organizează la sediul instituţiei concurs
pentru ocuparea unei funcţii de
execuţie contractuale vacante de
consilier juridic, clasa I, gradul II in
cadrul aparatului permanent.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă -15.09.2016, ora 11.00;

interviul 19.09.2016, ora 11.00.
Condiţiile generale pentru ocuparea
postului sunt cele prevăzute la art. 3
din Regulamentul cadru aprobat
prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice: studii; vechime
necesară postului: 3 ani. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 13 septembrie 2016 ora 16.00, la sediul primăriei din Berzovia, nr. 123. Condiţiile
de participare la concurs, precum şi
bibliografia se afişează la sediul
Primăriei Comunei Berzovia.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului cu
sediul în strada Şoseaua Naţională
Vaslui–Iaşi nr.1, Vaslui, organizează
concurs de recrutare în data de
24.08.2016 – proba scrisă în
vederea ocupării unui post contractual de execuție temporar vacant
după cum urmează: 1. Asistent
social, grad practicant – 1 post la
Centrul de Primire în Regim de
Urgență pentru Copilul Abuzat,
Neglijat şi Exploatat din cadrul
Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui; Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 5 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a III-a,
la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială şi Protecția Copilului Vaslui. Dosarul de înscriere
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6
din H.G.R nr.286/2011, actualizată.
Condițiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează pe site-ul şi
la sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului
Vaslui. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Vaslui şi la nr.de telefon:
0235/315138, int. 1110.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe durata determinate a următoarelor posture
temporar vacanţe, corespunzător

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regionala a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București nr. 12, organizează în data de 18.08.2016,
orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. Cap tractor marca Renault, tip Premiu420 18 4X2, an de
fabricație 2005, diesel, serie șasiu VF622GVAO00141578, serie
motor - 83M0628578, nr. înmatriculare 34BN7723, la prețul de
21.206,00 lei, inclusiv TVA; 2. Semiremorcă, marca Tarsan, tip
TSNMON136/93, an de fabricație 2000, serie șasiu TS11128616,
nr. înmatriculare 34LTO140, la prețul de 8.191,00 lei, inclusiv
TVA; 3. Autoturism, marca Saab, model 93, an de fabricație 1998,
cilindreea - 2290, serie șasiu YS3DF78B2W7053449, serie motor
B2341DA00W071578, nr. înmatriculare R374UGC, la prețul de
3.070,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta
până la data de 17.08.2016, orele 12:00, următoarele: - cerere
de înscriere la licitație; - dovada plății garanției de participare la
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a 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 în limba română și legalizat; - pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; - pentru
persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport sau carte de
identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, respectiv certiﬁcat de atestare ﬁscală
eliberat de Administrația ﬁscală teritorială și certiﬁcat de atestare
ﬁscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de
licitație este de 50 lei. Garanția de participare la licitație se va
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr. RO34TREZ3215005XXX00
7045, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod de
identiﬁcare ﬁscală 4286895. Informații suplimentare se pot
obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartimentul Valoriﬁcare
Bunuri, aﬂat la parterul sediului, telefon 0246.216705 - interior
138.

funcţiilor contractuale, în cadrul
structurilor organizatorice din spital
după cum urmează: - 1 post de
registrator medical (M). – diploma
de studii medii de specilitate sau
diploma cu studii medii. – Cursuri
operare calculator; - 6 luni vechime
în activitate. Concursul de va desfăşura la sediul instituţiei şi va
cuprimde trei probe, astfel. 1. Proba
scrisă – 22.08.2016, ora 09:00, în
amfiteatrul centrului de excelentă în
neurochirurgie. 2. Proba practică –
25.08.2016, ora 09:00, în cadrul
secţiei. 3. Interviul – 30.08.2016, ora
09:00, în amfiteatrul de excelentă în
neurochirurgie. Persoanele interesate pot depune dosrul de înscriere
în perioada 08.08.2016-12.08.2016
(inclusive), ora 14:00, la sediul spitalului – serviciul R.U.N.O.S. Relaţii
siplimentare se pot obţine de la
telefon 021-334.30.25, interior 1122
şi 1123. Serviciul RUNOS şi pe
site-ul spitalului www.bagdasar–
arseni.ro.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere
vacante din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice:
-director general -Direcția Generală
Supraveghere şi Conciliere;
-director -Direcția Conciliere cu
Autoritățile Contractante Verificate.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 09 septembrie
2016 la ora 10:00 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
director executiv adjunct din cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială a
municipiului Giurgiu, judeţul
Giurgiu. Concursul se organizează
la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 9
septembrie 2016, ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
arhitect şef al municipiului Giurgiu,
judeţul Giurgiu. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, în data de
9 septembrie 2016, ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 20

zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu
sediul în localitatea Turceni, str.
Sănătății, nr.1, județul Gorj, organizează concurs sau examen după
c a z , c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011, actualizată, pentru
ocuparea postului contractual
vacant, de: -asistent medical generalist debutant cu studii postliceale
sau superioare: -cabinet chirurgie
generală -ambulatoriul integrat
Spitalului Orăşenesc Turceni: -perioada nedeterminată: -1 post.
Concursul sau examenul după caz
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 01.09.2016, ora 11.00;
-Proba practică în data de
04.09.2016, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 10.09.2016, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Asistent medical generalist debutant cu studii postliceale sau superioare: -ambulatoriul integrat
Spitalului Orăşenesc Turceni:
-diplomă de licenţă în specialitate
pentru cei cu studii superioare;
-vechimea nu este necesară;
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
cu îndeplinirea condițiilor de participare cerute în prezentul anunț
până la data de: 24.08.2016, ora
15.00, la sediul Spitalului Orăşenesc
Turceni, str.Sănătății, nr.1, loc.,Turceni, județul Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului Orăşenesc
Turceni, loc.Turceni, din str.Sănătății, nr. 1, judeţul Gorj, persoană de
contact: d-ra Mănoiu Elisabeta,
telefon: 0253.335.035, fax:
0253.335.034, e-mail: spitalululorasenescturceni@yahoo.com
l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbuneşti, str. Eroilor,
nr.51, judeţul Gorj,
organizează conform
HG 286/23.03.2011,
modificată, concurs
pentru ocuparea
următoarelor funcţii
contractuale după
cum urmează: -infirmieră debutantă: 2
posturi (G/M):
-vacant compartiment pneumologie;
-infirmieră debutantă: 1 post (G/M):
-vacant secţia cardiologie; -infirmieră
debutantă: 1 post
(G/M): -vacant secţia
neurologie; -infirmieră debutantă: 1
post (G/M): -vacant
compartiment psihiatrie; -infirmiera
debutantă: 1 post
(G/M): -vacant secţia
RMFB; -infirmieră
debutantă: 1 post
(G/M): -vacant secţia
pediatrie; -infirmieră
debutantă: 2 posturi
(G/M): -vacant secţia

chirugie generală; -infirmieră debutantă: 2 posturi (G/M): -vacant
laboratoare; -infirmieră debutantă:
1 post (G/M): -vacant compartiment
nou-născuţi; -infirmieră debutantă:
1 post (G/M): -vacant garderoba
unităţii. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
01.09.2016, ora 9.00; -Interviul în
data de 06.09.2016, ora 9.00.
Condiţii generale de participare: a)
Are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului 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 exerciţiu; e)Are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza fişei de aptitudine
eliberată de către medicul de
muncii; f)Îndeplineşte condiţiile de
studii potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; g)Nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfaptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs şi
a ocupării funcţiei contractuale
sunt: Diplomă de absolvire a şcolii
generale sau liceu. Condiţii de
vechime: Infirmieră debutantă:
-fără vechime. 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 Spitalului Orăşenesc de
Urgenţă Târgu Cărbuneşti din str.
Eroilor, nr.51, jud. Gorj. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalul
Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, persoană de contact: ref.
F e t i t o i u Va l e n t i n , t e l e f o n :
0253.378.165, fax. 0253.378.085,
e-mail: sp_carb@yahoo.com
l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu-Cărbuneşti, str.
Eroilor, nr. 51, judeţul Gorj, organizează conform HG 286/23.03.2011,
modificată, concurs pentru
ocuparea următoarei funcţii
contractuale după cum urmează:

15

-economist IA: 1 post (S) -temporar
vacant: -biroul achiziţii şi contractare. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
25.08.2016, ora 9.00; -Interviul în
data de 30.08.2016, ora 9.00.
Condiţii generale de participare: a)
Are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului 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 exercitiu; e) Are o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza fişei de aptitudine
eliberată de către medicul de
muncii; f) Îndeplineşte condiţiile de
studii potrivit cerinţelor postului
scos la concurs; g)Nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfaptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs şi
a ocupării funcţiei contractuale
sunt: -Diplomă de licenţă în specialitate. Condiţii de vehime: -Minim 6
ani şi 6 luni vechime în specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
Partea a III-a, la sediul Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti din str. Eroilor, nr.51, jud.Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Orăşenesc de Urgenţă
Târgu-Cărbuneşti, persoană de
contact: ref.Fetitoiu Valentin,
telefon: 0253.378.165,
fax.0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com
l Comuna Afumaţi, cu sediul în
Localitatea Afumaţi, Str.Principală
nr.39, Judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale, vacante, de muncitor
calificat/fochist. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau
temporar vacant candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin

16

ANUNȚURI

Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare: a)are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în
România; b)cunoaște limba
română, scris și vorbit; c)are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină
de exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată

definitiv pentru săvârșirea 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
săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării
funcției contractuale sunt: -studii
liceale sau școală profesională;
-calificare în domeniul postului
(autorizaţie emisă de Inspecţia de
Stat pentru Controlul cazanelor,
Recipienţilor sub presiune și Instalaţiilor de ridicat: -I.S.C.I.R.;
-vechime în specialitatea studiilor

MARȚI / 9 AUGUST 2016
necesară ocupării postului: -3 ani.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -24 august
2016 termenul limită pentru depunerea dosarelor; -01 septembrie
2016, 09.00 -proba scrisă; -06
septembrie 2016, 10.00 -proba practică; -06 septembrie 2016, 13.00
-proba interviu. Conform art.6 al
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține următoa-

rele documente: a.cererea de
înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare; b.copia
actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; c.copiile
documentelor care să ateste nivelul
studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; d.
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e.cazierul
judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil

cu funcția pentru care candidează;
f.adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; g.curriculum vitae. Adeverința
care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății. În
cazul în care candidatul depune o
declarație pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul
în care este declarat admis la
selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data

desfășurării primei probe a concursului. Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Afumaţi din
Localitatea Afumaţi, Str.Principală
n r. 3 9 , J u d e ţ u l D o l j , t e l /
fax.0251.318.001.
l Comuna Afumaţi, cu sediul în
Localitatea Afumaţi, Str.Principală
nr.39, Judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției
contractuale, vacante, de Guard.
Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a)

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale. Număr de înregistrare operator de date
cu caracter personal ANSPDCP – 20002. Nr. 789 din 03.08.2016. 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 23, luna august, anul 2016, ora 12.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun mobil, proprietatea debitorului Nadrag Stanica, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea, Slobozia, str. Nordului, bl. D1, sc. C, ap. 9, județul Ialomița, număr dosar executare 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. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 8.136
lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): -. II. În ziua de 24, luna august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă,
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Trifu Mihaela Alina, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, Aleea Grivița nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 3, ap. 34, jud. Dâmbovița, număr dosar de executare 3138:
a) apartament cu suprafața utilă de 34,37 mp, împreună cu cota parte indiviză din proprietatea și cota parte indiviză din teren, situat în localitatea Târgoviște, Aleea Griviței nr. 6 (fostă str. Azurului), bloc 6, sc. B,
et. 3, ap. 34, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 33.234 lei (exclusiv TVA *); b) teren intravilan în suprafață de 400 mp (din care 150 mp curți construcții și 250 mp livadă), situat în localitatea Valea Mare,
punct Căminul Casei, com. Cândești, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 1.498 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești,
A.J.F.P. Dâmbovița - sechestru, conform Proces verbal nr. 155397/17.12.2014. III. În ziua de 25.08.2016, ora 14.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, se va vinde prin licitație publică deschisă
următorul bun mobil, proprietate a debitorului Lambru Liviu Daniel cu domiciliul în mun. Urziceni, str. Ialomiței nr. 23, bl. 118, et. 1, ap. 6, nr. dosar executare 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 fabricație 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: 8.753 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): -. IV. În ziua de 30, luna august, anul 2016, ora
12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Bratu Mihai, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Ploiești, B-dul. Petrolului, nr. 46, județul Prahova, dosar de executare nr. 120072/2006: a. Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 491 mp, categoria curți construcții și construcție P+1+M,
cu suprafață construită la sol de 211,85 mp, suprafață desfășurată de 540.20 mp, situat în Ploiești, B-dul. Petrolului, nr. 46, județul Prahova, preț de pornire al licitației 608.112 lei (exclusiv TVA *). Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate 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 asigurator din 19.11.2013, Ord. 1189/P/2012; D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Prahova - sechestru, conform Proces verbal nr. 340182/01.10.2015. V. În ziua de 31, luna
august, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde prin licitație publică deschisă, bunul imobil, proprietatea debitoarei Paun Elena Cornelia, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Bradu, strada Principală, nr. 110, județul Argeș, nr. dosar de executare 35/2012: - teren intravilan în suprafață de 8274 mp, categoria arabil, situat în Pitești, strada Intrarea
Abatorului, nr. FN, județul Argeș, preț de pornire al licitației 380.290 lei (exclusiv TVA *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Argeș sechestru, conform Proces verbal nr. 43270/12.02.2015. VI. În ziua de 01, luna septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde prin
licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorilor Vlad Gherghina și Vlad Costel, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, nr. dosar de executare
591470 și 822854: 1. Imobil - ansamblu de bunuri imobile situat în - localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, coproprietate Vlad Gherghina și Vlad Costel, preț de pornire al licitației 313975 lei
(exclusiv TVA * *) format din: a. Clădire în suprafață de 233,33 mp și 47 mp, an construcție 2000, situată în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 233.211 lei
(exclusiv TVA *); b. Teren intravilan aferent construcției în suprafață de 340 mp, situat în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 80.764 lei (exclusiv TVA *); 2. apartament etajul I, an construcție 1982, suprafață de 43,46 mp, cu toate dotările, (lipsă gaze/ centrală proprie), situat în jud. Călărași, loc. Călărași, str. 1 Decembrie 1918, bl. Parc, sc. 1, et. 1, ap. 1,
coproprietate Vlad Gherghina și Vlad Costel, preț de pornire al licitației 56.620 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: Parchetul de pe lânga
Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Ordonanța nr. 33/d/p/2009, Sentința Penală 122/2012; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Ordonanța nr. 331/D/P/2002, Decizia
Penală 1560/12.12.2014. VII. În ziua de 06, luna septembrie, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 6, camera 609, județul Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei Enescu Florina, cu domiciliul ﬁscal în municipiul Pitești, str. Ion Câmpineanu, nr. 10, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș, nr. dosar de executare
2811018030021: Denumirea bunului mobil, descriere 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: 8.197 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): -. VIII. În ziua de 06, luna septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 6, camera 609, județul Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Enescu Florina, cu domiciliul ﬁscal în municipiul 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 (prețul nu conține TVA *), deținut de debitoare în baza Certiﬁcatului de moștenitor nr. 196/1999. 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, coproprietar cu o cotă de 3/16 părți; Țuțea Elena, coproprietar cu o cotă de 3/16 părți; Țuțea Ionela Petronela, coproprietar cu o cotă de 3/16 părți. IX. În ziua de 07 septebrie 2016, ora 12.00, în
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde prin licitație publică, următorul bun 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, nr. dosar de executare 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, prețul de pornire al licitației este de 85.748 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile
mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: Banca Milennium SA - intabulare drept de ipotecă nr. 3326/27.07.2011; Parghetul de pe lângă 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. 338383/26.05.2015. X. În ziua de 08 luna septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea
Ploiești, strada Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 6, camera 609, județul Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Bejenariu Constantin Darius cu domiciliul
ﬁscal în localitatea sat Valea Mare - Podgoria - oraș Ștefănești, Drum. Zăvoi nr. 29, județul 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, județul 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 (prețul nu conține TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini: 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 - 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. XI. În ziua de 13 septebrie 2016, ora 12.00, în localitatea localitatea Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde prin licitație publică, bunul imobil, proprietatea debitorului Iordache Costel, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Slobozia, str. Decebal nr. 2, bl. U 50, sc. C,
et. 2, ap. 12, jud. Ialomița, nr. dosar de executare 8010: - teren extravilan în suprafață de 5000 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, județul Ialomița, prețul de pornire al licitației este de 17.230 lei (exclusiv TVA *). Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat de
sarcini. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 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
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
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: 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: 09.08.2016.
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are cetățenia română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b) cunoaște
limba română, scris și vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; d)are capacitate
deplină de exercițiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea 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
săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: -nivelul
studiilor: -generale; -disponibilitate
la muncă pe timpul nopţii; -vechime
în specialitate: -fără vechime.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -24 august
2016, ora 16.00 -data limită pentru
depunerea dosarelor; -05 septembrie
2016, ora 10.00 -proba scrisă; -08
septembrie 2016, ora 10.00 -proba
interviu. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține următoarele
documente: a.cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului
autorității sau instituției publice
organizatoare; b.copia actului de
identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz; c.copiile documentelor
care să ateste nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale

postului solicitate de autoritatea sau
instituția publică; d.carnetul de
muncă sau, după caz, adeverințele
care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e.cazierul judiciar sau
o declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care
să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; f.adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; g.curriculum vitae. Adeverința
care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății. În
cazul în care candidatul depune o
declarație pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul
în care este declarat admis la
selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului. Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Afumaţi din
Localitatea Afumaţi Str.Principală
nr.39, Judeţul Dolj, tel/fax.
0251.318.001.
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l Carila Ana, cu ultimul domiciliu
în București este chemată la Tribunalul București, Bd. Unirii, nr. 37,
sector 3, secţia a VI-a civilă, camera
147, în ziua de 22.09.2016,
Completul C13-Apel, ora 12:00, în
calitate de Intimat, în proces cu
Nita Erdely Harko Ştefan în calitate de Apelant și GDF Suez
Energy Romania SA, Tudor Maria
Luiza, Alexandru Nicoleta
Eleonora, Cuslea Ion, toţi în calitate
de intimaţi, pentru cauza având ca
obiect pretenţii cerere de valoare
redusă-apel.
l Doamna Dună Ancuţa Florida,
cu ultimul domiciliu în com. Jiana,
Sat Jiana, Jud. Mehedinţi este
citată în data de 23.08.2016 ora 10,
la Judecătoria Strehaia în calitate

de pârât în dosarul 887/313/2016,
având ca obiect Ordonanţă prezidenţială în contradictoriu cu Oprea
Daniel.

DIVERSE
l Administratorul judiciar al SC
Genco Fastprofil SRL, cu sediul în
Ploiești, str. Padina, nr. 16, bl. 65, sc.
A, et. 1, ap. 5, Prahova,
J29/807/2010, CUI 27079899, notifică debitoarea, creditorii și ORC
P r a h o v a c ă î n d o s . n r.
3901/105/2016, aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschiderea procedurii generale a
insolvenţei împotriva debitoarei,
stabilindu-se:termenul limită pentru
depunerea declaraţiei de creanţă
(timbrată cu 200 lei) este 19.09.2016;
termenul limită de depunere de
către creditori a opoziţiilor la 10 zile
de la primirea notificării și termenul
de soluţionare a opoziţiilor la 10 zile
după formularea opoziţiilor;
termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 10.10.2016; termenul
limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și pentru definitivarea tabelului creanţelor este
04.11.2016. Rel. Administrator
judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL, Ploiești, str.
Cerceluș, nr. 33, jud. Prahova.
Tel.0722.634.777/0344.809.816.
l SC OMV Petrom SA anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectele: ,,Mădulari
Safety Upgrade faza II" – ORGANIZARE DE SANTIER”;
“MĂDULARI SAFETY
UPGRADE faza II” - Cuplare
conducte de amestec 6" si 8" la Parc
Nou Madulari; “Mădulari SAFETY
UPGRADE faza II” - Lucrări de
modernizare in careul sondelor
4340, 4341, 4342 Mamu propuse a fi
amplasate in extravilanul comunelor Creteni, Madulari, Valea
Mare, jud. Valcea. Informatiile
privind proiectele propuse pot fi
consultate la sediul APM Valcea, str.
Remus Bellu, nr. 6 si la sediul SC
OMV PETROM SA, cu sediul in
Bucuresti, str. Coralilor nr. 22, in
zilele de luni-joi, intre orele 8.3016.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Valcea, din
Ramnicu Valcea, str. Remus Bellu,
nr. 6, pana la data de 13.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscala. Direcția Generala Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile ale SC Vis SRL. În
temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că
în ziua de 29, luna august, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Vis
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 17/613, sc. A, ap. 15, județ Giurgiu,
cod de identificare fiscală 8204936: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Remorcă transport auto
Kuvvetli SK 50, nr.identificare TP1207208404, an fabricație 2004, 7.400 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: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentind 10% din prețul de pornire al licitației, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate; 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 telefon numărul 0246.216.705, tasta 2, 1, domnul Caimacanu Daniel.

LICITAȚII
l S.C. Leni Star Construct S.R.L.
prin lichidator judiciar BFJ Consulting Group SPRL valorifică prin
licitaţie publică autoturism Skoda
Fabia, berlină 4 uși, culoare gri, an
fabricaţie 2006, 133.828 km
parcurși, motorină, preţul de 2.900
EURO +TV, în data de 09.09.2016
ora 15:30, în data de 16.09.2016 ora
15:30 și data de 23.09.2016 ora
15.30. Info: office@bfj.ro, tel.
031.710.09.25.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 25.07.2016, bunurile
imobile absolut indispensabile
exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu
transferul drepturilor dobândite și
obligaţiilor asumate prin Licenţa de
concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă Cariera de Banatite. Informaţiile
necesare sunt cuprinse în Caietul de
sarcini care poate fi achiziţionat la
adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii,
nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel.
0040-364-412631, fax: 0040-364412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfășura în data de 29
August 2016, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar. În
condițiile în care licitația publică
din data de 29 August 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele ședințe de licitație vor avea
loc în a prima și în ultima zi de luni
a fiecărei luni din an. În condițiile în
care a prima sau ultima zi de luni
din lună este declarată conform
legii zi nelucrătoare, licitația se va
organiza în prima zi lucrătoare
imediat următoare.
l Compania Energopetrol SA societate în reorganizare, vinde imobil
situat în Campina, Str. Erupţiei, nr.
5, bl. E4, sc. B, parter, apartament
nr. 3, compus din 3 camere în suprafaţa de 74,07 mp, precum și părţile
de uz comun: instalaţii, apă, gaze,
canalizare, energie electrică,
termică, uscătorie, casa scării,
subsol. Anul construcţiei este 1996.
Preţul de pornire al licitaţiei este de

45.000 euro fără TVA. Licitaţiile se
vor organiza la sediul administratorului judiciar în dată de 11.08.2016
ora 12:00, iar în cazul în care bunul
nu va fi valorificat, aceasta este
reprogramată pentru dată de
17.08.2016, 19.08.2016, 22.08.2016,
26.08.2016, 29.08.2016, 02.09.2016,
05.09.2016, 09.09.2016, 12.09.2016,
16.09.2016, 19.09.2016, 23.09.2016,
26.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016,
07.10.2016, 10.10.2016, 14.10.2016,
17.10.2016, la aceeași oră și aceeași
adresă. Cererile de înscriere la licitaţie se depun în original la sediul
administratorului judiciar însoţite
de toate documentele prevăzute în
regulamentul de vânzare. Înscrierea
la licitaţie se poate efectua cu 48 de
ore înaintea datei tinerii licitaţiei,
mai multe relaţii precum și achiziţionarea regulamentului de vânzare
se pot obţine de la administratorului
judiciar, la adresă mai sus menţionată, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiești
SRL, prin administrator judiciar,
anunţă vânzarea a bunurilor
imobile aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv: Proprietate imobiliară „Pensiune – Hanul Gazarilor”
situată în Ploiești, str. M. Bravu, nr.
45, jud. Prahova, înscrisă în CF nr.
123740 a Mun. Ploiești, compusă
din teren în suprafaţa de 720 mp în
acte, respectiv 719 mp măsurată și
construcţii: C1 – Hotel + restaurant
(Subsol – Crama, Parter – restaurant, terasă, bar, recepţie, etaj 2 – 8
camere cu grup sanitar propriu,
casa scării, hol, oficiu, etaj 3 –
Mansarda: 4 camere cu grup sanitar
propriu, casa scării, spălătorie, 2
camere de serviciu, hol, oficiu), C2
– Anexa + beci, la preţul de
1.728.075 lei. Licitaţia publică are
loc în baza hotărârii Adunării
Creditorilor din 20.11.2013 și a
regulamentului de participare la
licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 75% din preţul
stabilit în rapoartele de evaluare.
Garanţia de participare la licitaţie
este de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei și se plătește în contul de
insolventa al debitoarei deschis la
Banca Transilvania. Şedinţa de licitaţie va avea loc pe data de:
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02.09.2016, orele 12.00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab.7B. Relaţii suplimentare se obţin de la administratorul judiciar la telefon 0344104525.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiești
SRL, prin administrator judiciar
Just Insolv SPRL, anunţa vânzarea
la licitaţie publică a activului aflat în
patrimoniul debitoarei, respectiv
Construcţia „Hotel Restaurant –
Casa Rotaru”, situată în Ploiești, str.
Oborului, nr. 27, jud. Prahova,
înscrisă în CF nr. 125774 a mun.
Ploiești, construcţie compusă din
D+P+E+3Mansarde, la preţul de
2.682.750 lei. Dacă ofertantul este o
societate comercială plătitoare de
TVA se aplică taxarea inversă.
Hotelul se compune din: Demisol –
crama, bar, spaţiu C.T., sc=378,31
mp, șu = 316,30 mp, Parter – Restaurant, Bar, Terasă, Recepţie, Bucătărie, Oficiu, Gr. Sanitare, Spaţiu
C.T., Etaj – camere gr. sanitar
propriu, casa scării, hol, oficiu, sc =
525,95 mp, șu=443,79 mp, din care
balcoane 31,81 mp, Mansarda I –
camere gr. sanitar propriu, casa
scării, hol, oficiu, sc = 432,13 mp,
șu=363,09 mp, din care balcoane
25.36 mp, Mansarda II – camere gr.
sanitar propriu, casa scării, hol,
oficiu, sc = 432,13 mp, șu=363,09
mp, din care balcoane 25.36 mp,
Mansarda III – camere gr. sanitar
propriu, casa scării, hol, oficiu, sc =
298,21 mp, șu=249,38 mp, din care
balcoane 15,98 mp (SCD = 2003,50
mp). An punere în funcţiune:
Dec.2008. Licitaţia publică are loc
pe data de 02.09.2016, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.
12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Construcţia este edificata pe un
teren proprietatea asociatului
Rotaru Valentin în suprafaţa de 697
mp pentru care se organizează licitaţie publică la preţul de 58.704,82
euro de BEJ Până Victor pe data de
02.09.2016, orele 11.00. Licitaţia
publică are loc în baza hotărârii
Adunării Creditorilor din
20.11.2013 și a regulamentului de
participare la licitaţie. Preţul de
pornire al licitaţiei este redus la 75%
din preţul stabilit în rapoartele de
evaluare. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Dosar de executare nr. 260/2016. Nr. 77375/21.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2016, Luna August, Ziua 24. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24,
luna August, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a I-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Georgescu Gheorghe, cu domiciliul ﬁscal în Pucioasa, str. I.H. Rădulescu, nr. 34, județul
Dâmbovița, CNP 1441220151774: - Apartament, în suprafață de 70,19 mp, situat în Târgoviște, Bd.
Independenței, bl. J3, ap. 1, jud. Dâmbovița, valoare impozabilă 179.091 lei (exclusiv TVA), conform
Raportului de evaluare nr. 69978/30.06.2016, anul construcției 1985, anul modernizării 2010,
decomandat, branșat la toate utilitățile, contract de vânzare cumpărare nr. 403/1991, titlu de
proprietate nr. 6095/1993, împreună cu terenul cotă indiviză aferent, etc. Prețul de pornire al licitației
este de 179.091 lei (exclusiv TVA).Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele:
Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă legală în sumă de 399.356 lei reprezentând creanțe
bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 61236/30.11.2007. 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 licitație; 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 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
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 A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul
Târgoviște, județul Dâmbovița, etaj 3, camera 306 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 640,
persoană de contact Dumitru Petre. Data aﬁșării: 09.08.2016.
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ANUNȚURI

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
GDC Autocenter SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 9423 din data
de 24.11.2015, pronuntata in dosar
nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunurilor
mobile constand in aparate, utilaje,
unelte si echipamente pentru service
auto in proprietatea GDC Autocenter SRL in valoare totala de
129.456 RON exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza
in data de 16.08.2016 ora 13,00 prin
licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunurile mobile nu se vor
vinde la primul termen de licitatie,
se vor organiza ale doua licitatii cu
strigare in datele de 23.08.2016 si de
30.08.2016, la aceeasi ora si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la
licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului judiciar
sau prin virament bancar. Costul
unui caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81.
l Lichidatorul judiciar al SC Rio
publicitate

Bucovina Distribution SRL anunta
vanzarea directa in conditiile art.118
din Legea nr. 85/2008 a imobilului–
teren intravilan situat in loc.
Otopeni, str. Drumul Garii Odai, jud.
Ilfov, zona cadastrala 7, parcela 113,
lot.8/2, in suprafata totala de
19.999.77 mp la pretul de pornire de
30 Euro/mp in data de 07.09.2016
orele 11.00 a.m. Pasul de supraofertare este de 10,000.00 Euro. Data
limita de depunere a supraofertelor
este 06.09.2016, orele 12.00. Taxa de
participare este in cuantum de
10,000.00 Lei si se achita pana la
data de 06.09.2016, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar. Taxa de
participare nu se restituie. De
asemenea persoanele interesate sa
participe la supraofertare vor trebui
sa achite o garantie de participare in
cuantum de 15% din pretul de
pornire, respectiv 89,998.96 Euro in
echivalent Lei la cursul oficial BNR
din data platii, care se poate achita
in numerar sau prin virament
bancar in contul unic de lichidare al
debitoarei, SC Rio Bucovina Distribution SRL– in faliment; CUI:
RO12112083; IBAN: RO63BUCU1441213187089RON deschis la
Alphabank Romania SA– suc.
Buzau. Garantia de participare se va
restitui persoanelor declarate necastigatoare in termen de 24 de ore de la
ora inchideriisedintei de supraofertare. Sedinta privind procedura de
supraofertare va avea loc la sediul
Presedintelui Comitetului Creditorilor, SC Dunarea International
SRL– in faliment, din Buzau, str.
Ostrovului, bl.A1, sc.A, ap.8, jud.
Buzau. Supraofertele insotite de
dovada achitarii garantiei de participare si taxa de participare se vor
depune la sediul Presedintelui Comitetului Creditorilor din Buzau, str.
Ostrovului, bl.A1, sc.A, ap. 8, jud.
Buzau, tel: 0238/727.658, fax:

MARȚI / 9 AUGUST 2016
0238/724.385, pana cel mai tarziu
data de 06.09.2016, orele 12.00.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Sudiți, Sat Sudiți,
str.Sf.Pantelimon, nr.39, judeţul
Ialomița, cod fiscal: 4231865, tel.
0243.278.502, fax: 0243.278.502,
e-mail: primariasuditi@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Spaţiu în suprafaţă de
44,38mp situat în clădirea Dispensarului Uman din satul Sudiți, bun
aparţinând domeniului public al
Comunei Sudiți, în vederea realizării
unei farmacii. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: de la
sediul Primăriei Comunei Sudiți.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare
de la sediul Primăriei Comunei
Sudiți. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Comp.Achiziţii Publice -Primăria comunei
Sudiți, str.Sf.Pantelimon, nr.39,
Sudiți, Ialomița. 3.3.Costul şi 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: 19/08/2016, ora
14.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 30/08/2016, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Comp.Achiziţii Publice

-Primăria comunei Sudiți, str.
Sf.Pantelimon, nr.39, Sudiți,
Ialomița. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta se depune într-un
exemplar. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 30/08/2016,
ora 11.30, la Primăria comunei
Sudiți, str.Sf.Pantelimon, nr.39,
Sudiți, Ialomița, sala de şedinţe.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Ialomița,
Slobozia, B-dul Cosminului, nr.12,
cod poştal: 920030, judeţul Ialomita,
Telefon: 0243.236.952, 0243.236.587
(centrală), Fax: 0243.232.266, e-mail:
tr-ialomita-pgref@just.ro,
infopubil@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08/08/2016.

PIERDERI
l Pierdut Chitanta plata integrala
apartament, Cristian Maria. O
declar nula.
l Pierdut atestat sofer transport
persoane si marfa pe numele Chirea
Cristian, eliberat de ARR Valcea. Se
declara nul.
l Pierdut CPI– marfă şi Certificat
ADR cu nr. 0059963 eliberate de
A.R.R. Mehedinți pe numele: Sanda
Georgiana- Ramona. Se declară
nule.
l Declar pierdut (nul) permis de
pescuit eliberat de A.N.P.A. pe
numele Dumitru Constantin
l SC Thermex Service SRL, Balş,

jud.Olt, declară pierdute şi nule 5
(cinci) carnete avize însoţire marfă
de la numărul 00000551 până la
00000800.
l Pierdut Atestat profesional transport marfă, pe numele Voinea Aurel,
din Piteşti, eliberat de A.R.R. Argeş.
Se declară nul.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Horse Advertising SRL cu
sediul in Municipiul Focsani, Str.
Republicii Nr. 69, Ap. 23, Judetul
Vrancea, J39/333/2012, CUI
30418278, declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Zebra Media Group SRL
cu sediul in Municipiul Focsani, Str.
Republicii Nr. 69, Ap. 13, Judetul
Vrancea, J39/334/2012, CUI
30418316, declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Horse Promotion SRL cu
sediul in Municipiul Focsani, Str.
Republicii Nr. 69, Ap. 21, Judetul
Vrancea, J39/330/2012, CUI
30418324, declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.

