
www.jurnalul.ro I

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Miercuri, 13 septembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Jurnalul
Național

OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. Relații 
l a  t e l e f o n :  + 4 5 2 8 3 5 1 1 0 3 , 
+452341883. E-mail: job.drivers@
intercargo-scandinavia.dk

l SC Transparent Design SRL 
angajeaza operator CNC, personal 
calificat si necalificat pentru fabrica 
prelucrare geam, sofer profesionist 
categoria B si C. Mail:office@tran-
parent design.ro. 0721336557.  

l Institutul Teologic Adventist din 
Cernica organizează în perioada 
13.09.2017- 19.10.2017 concurs în 
vederea ocupării unui post vacant de 
cercetător știinţific gradul II, 1/2 de 
normă. Înscrierile la concurs se fac 
în 30 de zile de la data publicării 
anunţului. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale și 
specifice, calendarul concursului și 
bibliografia sunt afișate la sediul 
I.T.A., pe website www.institutad-
ventist.ro și transmise spre publicare 
către portalul research.edu.ro. Dosa-
rele se primesc la sediul I.T.A., 
Serviciul de Resurse Umane până la 
data de 12.10.2017, orele 16.00, la 
secretarul comisiei de concurs 
-adresa șos. Decebal nr. 11-13, 
Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, 
România.

l Comuna Beclean, cu sediul în 
localitatea Beclean, strada Princi-
pală, numărul 196, judeţul Brașov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor calificat, gradul 
III, cu atribuţii de tractorist, număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în 
data de 05.10.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 09.10.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: gene-
rale în domeniul mecanic agricol; 
-vechime: minim 5 ani experienţă în 
domeniu; -să posede permis de 
conducere categoria tractor rutier. 
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 Primăriei 
Comunei Beclean. Relaţii suplimen-

tare la sediul Primăriei Comunei 
Beclean, persoană de contact: Mari-
nescu Elena, telefon: 0268.518.668.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul în 
strada Cuza Vodă, nr.67, localitatea 
Tg.Frumos, judeţul Iași, organi-
zează, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a posturilor contractuale 
vacante de: -Muncitor calificat I 
-Creșa oraș Tg.Frumos; -Muncitor 
calificat IV -Sectorul de Gospodărie 
Comunală oraș Tg.Frumos. 
Concursul va avea loc la sediul insti-
tuției în data de 09.10.2017, ora 
10.00, probă practică, iar data și ora 
interviului vor fi anunțate după 
proba practică. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la secreta-
riatul comisiei de concurs, telefon: 
0232.710.906, interior: 105. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 
din HG nr.286/2011. Condiţiile 
specifice necesare participării la 
concurs astfel: -pentru postul de 
muncitor calificat I din cadrul Creșei 
oraș Târgu Frumos: -vechime în 
muncă -9 ani; -minim școală gene-
rală cu diplomă/certificat de absol-
vire; -pentru postul de muncitor 
calificat IV din cadrul Sectorului de 
Gospodărie Comunală oraș Târgu 
Frumos: -minim școală generală cu 
diplomă/certificat de absolvire; -nu 
se solicită vechime în muncă. Alte 
informaţii pot fi obţinute la sediul 
sau de pe site-ul instituției: www.
primariatgfrumos.ro, la secţiunea 
„Anunţuri publice”, „Concursuri”. 

l Liceul  Tehnologic Constantin  
Nicolaescu  Plopșor Plenița, cu 
sediul în: localitatea Plenița, Strada 
Traian, numărul l, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat 
prin HG nr. 286/2011, modificat și 
completat de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: 1/2 post vacant 
(0,5 normă) Îngrijitor I-G. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: gimnaziale, 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: nu se 
solicită. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: proba scrisă: 
data de 05.10.2017, ora 9.00, la 
sediul instituţiei. Proba practică: 
data de 06.10.2017, ora 12.00, la 
sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 09.10.2017, ora 12.00, la 
sediul instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul oficial, la sediul 
instituţiei. Relaţii suplimentare la 
sediul instituției, persoana de 
c o n t a c t  I a c o b  I l e a n a , 
tel.0251.368.258, 0769.050.650.

l Se suspendă concursul organizat 
de Spitalul Clinic Colentina în data 
de 08.09.2017 pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante: 
Secţia ATI I -3 posturi -asistent 
medical generalist debutant, 1 post 
-asistent medical principal genera-
list, urmând ca continuarea proce-

durii concursului să fie conform 
calendarului următor: -proba scrisă: 
18.09.2017, afișare rezultate obţinute 
la proba scrisă: 19.09.2017, contes-
taţii la rezultatele probei scrise: 
20.09.2017, afișare rezultate contes-
taţii: 21.09.2017, contestaţii la rezul-
tatele probei interviu: 25.09.2017, 
afișarea rezultatelor finale: 
26.09.2017. Candidaturile înregis-
trate pentru concursul suspendat se 
consideră valide dacă persoanele 
care au depus dosarul își exprimă în 
scris intenţia de a participa din nou 
la concurs.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 286/2011, modificată și 
completată prin H.G. 1027/2014 
pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, prevederile Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea perso-
nalului platit din fonduri publice, 
prevederile Legii nr. 53/2003, modifi-
cată și completată privind Codul 
muncii, Primăria comunei Talpa, cu 
sediul în com. Talpa, str. 22 Decem-
brie 1989, nr. 1, cod fiscal 6826843, 
anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea pe durată nedeter-
minată a unui post vacant de 
execuţie contratual din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei Talpa după cum 
urmează: Posturi de natura contrac-
tuală: 1 post referent -registrul 
agricol -studii: S, Gradaţia 1. 
Condiţii generale de participare la 
concurs: poate participa la concursul 
pentru ocuparea postului vacant 
menţionat persoana care îndepli-
nește următoarele condiţii: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
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 
exerciţiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f) îndeplinește 

condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii de participare speci-
fice: concursul constă în trei etape 
succesive: -selecţia dosarelor; -proba 
scrisă; -interviul. Data limită de 
depunere a dosarelor: 09.10.2017. 
Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei comunei Talpa, Sala de 
ședinţe, după cum urmează: -selecţia 
dosarelor: 10.10.2017; -proba scrisă: 
11.10.2017, ora 10.00; -interviu 
12.10.2017, ora 10.00. Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs care 
va conţine următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare; 
b) curriculum vitae –C.V.; c) copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; d) copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice; e) copia 
carnetului de muncă, conformă cu 
originalul, sau după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă, în meserie și/ sau în speciali-
tatea studiilor și respectiv în cea de 
conducător auto; f) cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale 
care sa-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează. 
(Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei 
probe a concursului); g) adeverinţa 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată 
cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului, de către un cabinet 
medical specializat în ceea ce 

privește examinarea conducătorilor 
auto; h) aviz psihologic. Copiile de 
pe actele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documentele 
originale, iar ele se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către 
secretarul Comisiei de concurs. 
Condiţiile de desfășurare a concur-
sului, condiţiile de participare la 
concurs, tematica și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul institu-
ţiei. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei comunei 
Talpa.

l Filiala Judeţeană Teleorman a 
ACoR în temeiul Legii nr. 53/2003 
-Codul Muncii, republicată, a Regu-
lamentului- cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 și a 
Legii nr. 153/2017 privind salari-
zarea personalului plătit din fonduri 
publice, organizează la sediul său 
din Alexandria (et. 2, clădirea 
fostului CEC), Teleorman,  concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi contractuale vacante: 1. 1 
post auditor public asistent cu 
minim 1 an vechime; 2. 2 posturi de 
auditor public superior– cu minim 9 
ani vechime.   Pot  participa la 
concurs persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiții: 1. are cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic și domiciliul în România; 
2. cunoaște limba română, scris și 
vorbit; 3. are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 4. are 
capacitate deplină de exercițiu; 5. 
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale de medicul de familie sau 
de unitățile sanitare abilitate; 6. 
îndeplinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; 7. nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legă-
tură 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 exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: 1. Studii de speci-
alitate dupa cum urmează: -studii 
superioare de lungă durată in 
domeniu acreditate, absolvite cu 
diplomă de licență- economice. 
Concursul se va organiza de pe 
următorul calendar: data limită 
pentru depunerea dosarelor: 
9.10.2017. Selecţia dosarelor: 
10.10.2017. Proba scrisă: 11.10.2017, 
orele 10.00  la sediul ACoR 
Teleorman, Alexandria (et. 2, 
clădirea fostului CEC). Proba  
interviu: 12.10.2017, orele 10.00 la 
sediul ACoR Teleorman, Alexandria 
(et. 2, clădirea fostului CEC). Dosa-
rele se depun la sediul ACoR 
Teleorman, judeţul Teleorman (et. 2, 
clădirea fostului CEC) –secretar 
comisie –Dl. Radu Aurel. Detalii 
privind bibliografia de concurs se pot 
obţine la sediul ACoR Teleorman– 
Alexandria, judeţul Teleorman tel. 
0726/779.611.

VÂNZĂRI DIVERSE
 

l Vând tractor U650, stare funcţio-
nare ,  pre t  8 .800  Le i .  Te l . 
0738.149.598.

l Vând struguri albi, negri pentru 
vin, direct de la producător. Cele mai 
bune preţuri! 0758.306.628.

VÂNZĂRI IMOBILE
 

l Vând garsonieră în Brașov, str. 
L u c e r n e i ,  n r.  6 .  Te l e f o n : 
0748/491541.

CITAȚII
 

l Numitul Mic Mihail Alexandru 
este chemat în judecată în dosar nr. 
18249/193/2016, având ca obiect 
"divorţ", la Judecătoria Botoșani, în 
data de 02.10.2017, ora 8.30.

l Numita Avasilcai Cristina Alina, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Iași, std.Sărărie, nr.19, jud.Iași, este 
citată la Judecătoria Iași pe data de 
02.10.2017, ora 08.30, la completul 
C36M, în calitate de pârâtă în 
dosarul 30380/245/2016 în procesul 
de divorţ fără minori cu reclamantul 
Avasilcai Valentin.

l Albișteanu Luminița, cu ultim 
domiciliu in Iași, str. Nicolae Iorga, 
nr.22, bl.1, tetro, et.4, ap.417, este 

 Subscrisa S.C. CATALIN DAN COM S.R.L., cu sediul în Reșiţa, cartier Secu, 
nr. 91, jud. Caras-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face cunoscut 
faptul că în data de 22.09.2017, ora 11.00, va avea loc la sediul                           
lichidatorului judiciar din Reșiţa, str. Horea, bl. A2, parter, licitaţie publică 
cu strigare privind vânzarea bunurilor aparţinând debitoarei respectiv:
 Autoturism de teren Nissan Patrol an fabricaţie 2001, la preţul de 9.405 
lei (+TVA), 
  Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar 
la valoarea de 300 lei, unul, până în data de 21.09.2017, ora 12.00, înainte 
cu o zi de data licitaţiei. În cazul în care pentru licitaţia din data de 
22.09.2017 nu se depune nici o ofertă de cumpărare, licitaţiile publice se 
vor relua, în aceleași condiţii, în următoarele date calendaristice: 
29.09.2017, 06.10.2017, 13.10.2017, 20.10.2017.   
  Înscrierea la licitaţie se face până înainte cu o zi de data licitaţiei, ora 
16.00.
 Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 

 Subscrisa S.C. CĂTĂLIN DAN COM S.R.L. în faliment, cu 
sediul în Reșiţa, cartier Secu, nr. 91, jud. Caras-Severin, Nr. 
Reg. Com. J11/968/1993, vinde prin negociere directă 
următorul bun imobil:
  Teren intravilan, 10.153 mp, situat în cartier Moniom - 
localitatea Reșiţa, jud. Caras-Severin. În temeiul art. 117 
din Legea nr. 85/2006, preţul de pornire al vânzării prin ne-
gociere pentru imobilul indicat este de 172.360 lei (+TVA). 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0255.212.940. Ofertele de cumpărare se pot comunica pe 
nr. de fax. 0255.212.940, email: licevgrup@gamil.com sau 
se pot depune la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup 
SPRL: localitatea Reșiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraș-Severin.
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chemată la Judecătoria Iași, camera 
1, în ziua de 02.10.2017, complet 
C36M, ora 08:30, dosar nr. 
22342/245/2016, în calitate de pârât, 
în proces cu Albișteanu Costel în 
calitate de reclamant, divorț cu 
minori, exercitarea autorității părin-
tești, stabilire domiciliu minor, pensie 
de întreținere.

l Pârâtul Parasca Costel Aurel cu 
ultimul domiciliu în comuna 
Tomești, bloc 2, etaj 2, ap.19, jud. 
Iași, este chemat la Judecătoria Iași, 
str. Anastasie Panu nr.25, sala 6, etaj 
2, complet C02, în ziua de 05 octom-
brie 2017, ora 8.30, în proces cu 

reclamanta Matei (fostă Lucan) 
C a m e l i a ,  d o s a r u l  n r . 
29.936/245/2016, obiect exercitare 
autoritate părintească, stabilire locu-
ință minor și pensie întreținere . Se 
va dezbate cauza.

l Ceranu Doru cu ultimul domiciliu 
în Tg-Jiu, str. Minerilor, bl.9, sc.3, 
et.1, ap.58, Gorj, este chemat în 
instanţă camera Sala5, în ziua de 
20.09.2017, Complet C12, ore 11.30, 
în calitate de pârât, în proces cu 
Ceranu Ileana, cu domiciliul ales la 
Cabinet Avocat Breazu Claudia 
Mădălina, în calitate de reclamantă 
p e n t r u  d i v o r ţ  î n  d o s a r u l 

nr.1295/318/2017, al Judecătoriei 
Tg-Jiu.

l Tudor Ion este citat la Tribunalul 
Teleorman în dosar 3934/292/2012, 
termen 21.09.2017 – succesiune.

l Autoritatea publică locală a Secto-
rului 4 al Municipiului București, în 
temeiul Legii nr. 421/2002, citează 
public proprietarul/ deţinătorul vehi-
culelor, aflate pe domeniul public, 
pentru luarea măsurilor de eliberare 
a domeniului public, pentru vehicu-
lulele: Fiat, culoare galbenă, aflat în 
str. Acțiunii nr. 21, Dacia break, 
culoare albă, aflat în șos. Giurgiului 

nr. 123, bl. 4B -spate bloc, Dacia, 
culoare roșie, aflat în str. Huedin, nr. 
7, bl. 2, sc. 1, lateral bloc, rulotă 
LMC, culoare albă, aflat în str. 
Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 1, lateral bloc, 
Dacia, culoare galbenă, aflat în str. 
Ulmetului nr. 3, Dacia cu prelată, 
culoare neagră, aflat în str. Aluni-
șului nr. 180, sc.1 x str. Ghimpați, 
Opel, culoare vișiniu, aflat în str. 
Stoian Militaru nr. 103, spate bloc, 
loc parcare nr. 25, Daewoo Matiz, 
culoare roșie, aflat în str. Abatorului 
vis a vis de nr. 4D, Dacia break, 
culoare albă, aflat în str. Băltița nr. 
10, bl. B33, spate bloc, Renault 
Megane, culoare gri, aflat în șos. 
Olteniței nr. 238, bl. 53, spate bloc.

l Numitul Musi Paul este citat la 
Judecătoria Craiova pe data de 
19.09.2017, ora 09.00, completul 
C1A, camera CC4 în calitate de 
pârât în dosarul nr. 4263/215/2016, în 
procesul cu reclamanta SC 
Compania de Apă Oltenia SA, 
având ca obiect pretenţii.

l Se citează  Miv Group SRL, 
cu  sediul Loc. Bragadiru, Oraș 
Bragadiru, Şos. Clinceni, nr. 8F, Jud. 
Ilfov, CUI: RO14398667, înregistrată 
la Registrul Comerţului cu nr.
J23/94/2002, pentru a se prezenta la 
Judecătoria Cornetu, în ziua de 
28.09.2017, ora 13:00, în cali-
ta t e   de   pârâ tă ,  în  proces 
cu CNCIR SA, în calitate de recla-
mantă, pentru fond- cerere  de 
valoare redusă ce face obiectul 
dosarului nr. 15176/1748/2016.

l Se citează pârâtele Bălănescu 
Camelia și Bălănescu Reli, cu 
ultimul domiciliul cunoscut oraș 
Călimănești, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr 79, județul Vâlcea, pentru 
22.09.2017, ora 9.00, în dosar nr. 
12967/288/2016, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în proces cu reclamanta 
Şerban Ioana – obiect partaj succe-
soral. În caz de neprezentare, jude-
cata se va face în lipsă.

l Se citează Smeoreanu Gheorghe și 
Smeoreanu Evelin Emilia, în dosarul 
2414/241/2015, al Judecătoriei 
Horezu, cu termen de judecată în 
19.09.2017,  preschimbat în 

18.10.2017, având ca obiect acțiune 
în constatare, în contradictoriu cu 
Socol V. Ileana.

DIVERSE
 

l SC FEPER SA Bucuresti Sucur-
sala Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, 
B-dul Republicii nr. 1, Hotel Central, 
convoaca pe dna. Samsonovici Stela 
domiciliata în Ploiesti, str. Gh. Gr. 
Cantacuzino nr. 269, bl. 16, ap. 60, la 
data de 20.09.2017 ora 12.00 la 
sediul societății în vederea desfasu-
rarii cercetarii disciplinare preala-
bile. În caz de neprezentare 
angajatorul poate dispune sanctio-
narea cf. art. 251.3 din Lg. 53/2003 – 
CM.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
Şi Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva 
debitoarei S.C. Alusteel Construct 
S.R.L. cu sediul în sat Corlatesti, 
comuna Berceni, Str. Nicolae 
Bălcescu nr.121C, județul Prahova, 
J29/990/2005, CUI 17534119, în 
dosarul 6094/105/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția a-II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ 
și Fiscal. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului 
-04.10.2017, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afișare și 
comunicare a tabelului preliminar de 
creanțe 13.10.2017, termenul de 
definitivare a tabelului creanțelor 
-06.11.2017. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
20 .10 .2017 .  Pentru  re laț i i : 
021.318.74.25. 

l SC Omv Petrom SA, titular al 
proiectului “Modernizare alimentare 
cu energie electrica sondele 57 SR si 
413 MP CAMPINA” anunta 
publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Prahova in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului de a nu se supune proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
“Modernizare alimentare cu energie 

electrica sondele 57 SR si 413 MP 
Campina” propus a fi amplasat in 
municipiul Campina, str. Uniunea 
Europeana si Eruptiei. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului Prahova din 
Ploiesti, str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, nr.306, in zilele de 
luni-vineri, intre orele 900-1300, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet  www.apmph.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la incadrare in 
termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
18.09.2017.
 
l Această informare este efectuată 
de: SC Agro Biograins SRL, cu 
sediul social in Oras Pecica, str. 601, 
nr. 54, jud Arad, tel 0720400210  ce 
intenţionează să solicite de la Admi-
nistratia Bazinala de Apa Banat  
aviz de gospodărire a apelor/aviz de 
amplasament pentru realizarea 
lucrarilor de „construire unitate 
procesare si stocare”, localizat în 
Localitatea Sagu, jud Arad Această 
investiţie este noua Alimentarea cu 
apa se va face din forajul existent in 
incinta iar colectarea apelor uzate 
menajere se va face in bazinul vidan-
jabil deasemenea existent in incinta, 
urmand a fi transportate si evacuate 
in statia de epurare a Comunei Sagu. 
In procesul de productie nu se folo-
seste apa tehnologica. Această solici-
tare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să 
obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menţio-
nată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului 
sau la adresa  office@agrobiograins.
ro, persoana de contact Dacian 
Badescu, tel 0740115104 după data 
de  18.09.2017 

SOMAȚII
 

l In dosarul civil nr. 910/210/2017 al 
Judecatoriei Chisineu-Cris recla-

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două 
funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Poliţiei Locale Suceava, respectiv: 
poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Biroului control activităţi 
comerciale.

Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi 
admişi la selecţia dosarelor, după cum urmează: proba suplimentară pentru testarea 
aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii 
candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava; proba scrisă; interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele: dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primăriei Municipiului Suceava în termen de 8 zile de la data publicării anunţului 
concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a; proba suplimentară se va 
desfăşura în data de 21 septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul “Areni” din 
vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava; proba scrisă se va desfăşura în data de 26 
septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: 
ştiinţe economice, ştiinţe administrative, ştiinţe juridice sau psihologie şi ştiinţe 
comportamentale - pentru una din cele două funcţii publice de poliţist local, clasa I, gradul 
profesional asistent, ştiinţe economice - pentru cea de a doua funcţie publică de poliţist local, 
clasa I, gradul profesional asistent; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minimum 1 an; aptitudini fizice adecvate muncii poliţieneşti: statura 
corespunzătoare pentru femei minim 165 cm înălţime, pentru bărbaţi minim 170 cm înălţime, 
condiţie fizică adecvată.

Relaţii suplimentare - la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la telefon 0230/212696, 
int. 152.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

73327/11.09.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, 

luna 09, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin 

licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC IRAGRI ITAL GROUP SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Gălăteni, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 24007324, licitația   

a III - a: - Sistem cântărire, model AE80/16/PR541(X3), cântar auto 80 t - preț de pornire, 

reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 26.950 lei (exclusiv TVA); 

- Analizor grâne Infratec, model 1241, spectometer de scanare monocrometru Wavenlen - preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 80.350 lei 

(exclusiv TVA); - Mașină tocat carne, model MWE 32 - preț de pornire reprezentând prețul de 

evaluare diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 30.050 lei (exclusiv TVA); - Containere birouri, 

model CA 001, 16 containere alipite - clădire P + 1 - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare 

diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 160.300 lei (exclusiv TVA), ce se află la punctul de lucru 

din comuna Băbăița, sat Merișani, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; AJFP Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă, (cota         

de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor               

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:  a). 

oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, achitată în contul IBAN 

RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c). 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, 

copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele 

fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul 

de identitate/ pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul 

că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru comparator, după   

caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 

0247.421.176, int. 352.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. 

VB: 136222/11.09.2017. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova 

organizează pe data de 22.09.2017, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Prahova, din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică 

deschisă în vederea vânzării unui lot de piese auto S.H., în valoare de 66242 lei, bunuri intrate, 

potrivit legii, în proprietatea privată a statului: Nr. crt. Denumire produs, Cant., U/M, Preț cu TVA, 

TVA, Valoare cu TVA: 1. Motoare cu cutie viteze, diferite mărci și tipuri, 17 buc., 916 lei, 2486.29 lei, 

15572 lei; 2. Motoare fără cutie viteze, diferite mărci și tipuri, 16 buc., 730 lei, 1864.87 lei, 11680 

lei; 3. Cutii viteză, diferite tipuri și mărci, 5 buc., 300 lei, 239.5 lei, 1500 lei; 4. Tragar echipat, 

diferite mărci, 18 buc., 100 lei, 287.39 lei, 1800 lei; 5. Bare de protecție, auto, diferite mărci și 

tipuri, 61 buc., 80 lei, 779.16 lei, 4880 lei; 6. Jantă auto, fără anvelopă, din tablă, diferite mărimi, 11 

buc., 40 lei, 70.25 lei, 440 lei; 7. Jantă auto, 15'', cu anvelopă, din aliaj, 1 buc., 80 lei, 12.77 lei, 80 

lei; 8. Jante auto, cu anvelope, din tablă, 7 buc., 80 lei, 89.41 lei, 560 lei; 9. Anvelope, diferite 

mărimi, 10 buc., 40 lei, 63.87 lei, 400 lei; 10. Uși auto, diferite mărci, elemente caroserie 55 buc., 

100 lei, 878.15 lei, 5500 lei; 11. Faruri, lămpi auto, diferite mărci, 200 buc., 60 lei, 1915.97 lei, 

12000 lei; 12. Oglinzi auto, diferite mărci, 60 buc., 50 lei, 478.99 lei, 3000 lei; 13. Alternator auto, 

diferite mărci, 8 buc., 100 lei, 127.73 800 lei; 14. Electromotor, diferite mărci, 3 buc., 100 lei, 47.9 

lei, 300 lei; 15. Compresor AC, diferite mărci, 7 buc., 150 lei, 167.65 lei, 1050 lei; 16. Calculator 

motor, diferite mărci, 8 buc., 100 lei, 127.73 lei, 800 lei; 17. Ansamblu ștergător auto, diferite mărci, 

24 buc., 50 lei, 191.6 lei, 1200 lei; 18. Motoraș macara electrică ușă, diferite mărci auto, 22 buc., 40 

lei, 140.5 lei, 880 lei; 19. Bobină inducție, diferite mărci auto, 14 buc., 30 lei, 67.06 lei, 420 lei; 20. 

Clapete, diferite mărci auto, 22 buc., 20 lei, 70.25 lei, 440 lei; 21. Broască ușă, diferite mărci auto, 

12 buc., 50 lei, 95.8 lei, 600 lei; 22. Macarale uși, diferite mărci auto, 3 buc., 80 lei, 38.32 lei, 240 lei; 

23. Volane, diferite mărci auto, 14 buc., 60 lei, 134.12 lei, 840 lei; 24. Casetofoane, diferite mărci 

auto, 9 buc., 100 lei, 143.7 lei, 900 lei; 25. Catalizator, diferite mărci auto, 2 buc., 100 lei, 31.93 lei, 

200 lei; 26. Cric roată, diferite mărci auto, 2 buc., 80 lei, 25.55 lei, 160 lei. Total: 10576.5 lei, 66242 

lei. Preț pornire licitatie - 66242 lei. Pasul de licitație este de 1000 lei. Persoanele interesate pot 

depune dosarul de participare la licitație până pe data de 20.09.2017, orele 16.00, la registratura 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, 

dosar ce trebuie să conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la licitație; b) dovada 

plății garanției de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul 

RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și 

legalizat; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu are obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul local. Pentru relații 

suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. 

Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.
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mantii Druţău Viorel si Druţău 
Tabita, cu domiciliul in judetul Arad, 
comuna Apateu, sat Berechiu nr. 170 
solicita dobandirea dreptului de 
proprietate cu titlu de uzucapiune 
asupra cotei de ½ din imobilul 
constand in teren intravilan in 
suprafata de 1440 mp. Inscris in CF 
nr. 302936 Apateu, provenita din 
conversia de pe hartie a CF nr. 1102 
Berechiu cu nr. top 269-270/b, 
proprietar tabular Buzugau Maria 
una si aceeasi persoana cu pater 
Marie. Orice persoana interesata este 
somata ca in termen de 30 de zile de 
la publicarea somatiei sa formulize 
opozitie, in caz contrar Judecatoria 
Chisineu-Cris, in data de 17.10.2017, 
sala 3 va procedala judecarea cererii 
care formeaza dosarul 910/210/2017, 
avand ca obiect uzucapiune.

l Se aduce la cunoștință celor inte-
resați că petentul Buzeche Ioan, cu 
domiciliul în Brașov, str. Marte, nr. 9, 
bl. 5, sc. A, ap.3, jud.Brașov, a 
introdus la Judecătoria Făgăraș 
acțiune prin care solicită să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului-casă și curte situat în sat 
Șona, nr. 297, com. Mândra, jud. 
Brașov, identic cu cel înscris în CF 
100199 Mândra, nr. top 372, în 
suprafață de 618 mp, și imobilu-
lui-grădină, situat în sat Șona, nr. 
298, com.Mândra, jud.Brașov, 
identic cu cel înscris în CF 100198 
Mândra, nr. top 373, în suprafață de 
612 mp, înscrise la numele proprieta-
rilor tabulari Raita Bucur, Mailat 
Bucur, Raita Gheorghe, Mailat 
Cucura, Mailat Ana, Mailat 
Gheorghe, Mailat Ioan, Câlțea 
Paraschiva, Raita Ioan, Mailat Elisa-
beta, născută Urdea, Mailat Matei, 
Mailat Elena, Drăghiciu Magdalina 
Ioan, născută Raita. Persoanele 
interesate pot să facă opoziție la 
Judecătoria Făgăraș în termen de o 
lună de la data afișării și publicării 
prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Administratorul  Unic  al S.C. 
ICPET  ECO S.A. București –cu 
sediul social în București, sector 4, 

șos. Berceni nr. 104, C.U.I. RO 
16951894 Nr. Ord. Reg. Com. 
J40 /18841 /2004  –convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din S.C. ICPET ECO 
S.A. București, conform Art. 119 din 
Legea nr. 31/1990 (cu modificările și 
completările ulterioare), în data de 
17 Octombrie 2017– ora 12.00– la 
sediul social din București, sector 4,  
șos. Berceni nr. 104. În cazul neîntru-
nirii cvorumului, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
din S.C. ICPET ECO S.A, în a doua 
convocare, va avea loc în data de 18 
Octombrie 2017 -ora 12.00 –în 
același loc. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din S.C. ICPET ECO 
S.A. București este următoarea: 1. 
Prezentarea și aprobarea Raportului 
Administratorului Unic pentru acti-
vitatea desfășurata de la 01 Ianuarie 
2017 la 30 Septembrie 2017; 2. 
Prezentarea și aprobarea Balanţei de 
verificare a activităţii economico– 
financiare a societăţii de la 01 Ianu-
arie 2017 la 30 Septembrie 2017; 3. 
Prezentarea și aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori privind gesti-
unea societăţii de la 01 Ianuarie 2017 
la 30 Septembrie 2017; 4. Descăr-
carea de gestiune a Administrato-
rului Unic pentru activitatea de la 01 
Ianuarie 2017 la 30 Septembrie 2017; 
5. Modificarea alin. 3 Art. 12 din 
Actul Constitutiv al S.C. ICPET 
ECO S.A. (autentificat de BNP 
Florea Maria sub nr. 2272 din 09 
Nov. 2004) privind administrarea 
societăţii în sensul că „Societatea 
este administrată în sistem unitar de 
către un Administrator– Adminis-
trator Unic- numit de Adunarea 
Generală a Acţionarilor” se modifică 
în „Societatea este administrată în 
sistem unitar de către un Consiliu de 
Administraţie format din 3 (trei) 
administratori aleși de Adunarea 
Generală a Acţionarilor”. Pentru 
mandatul de 4 (patru) ani (Octom-
brie 2017– Octombrie 2021) Consi-
liul de Administraţie este format din: 
-Iliescu Șt. Dragoș– Valentin -cetă-
ţean român, domiciliat în București, 
sector 4, str. Trestiana nr. 1A, bl. 8A, 
sc. A, apt. 4, născut la data de 
01.01.1946 în oraș Mizil, judeţ 

Prahova, căsătorit, sex M, CNP 
1460101401839, identificat prin C.I. 
seria RT nr. 706538 eliberată de 
S.P.C.E.P. S4 biroul nr. 1 la data de 
30.12.2009– Președinte și Director 
General. -Herlea C. Mihai- Radu- 
Dan -cetăţean român, domiciliat în 
București, sector 4, str. Militaru 
Stoian nr. 101A, bl. 3, sc. D, apt. 33, 
născut la data de 30.04.1943 în 
Municipiul Sibiu, căsătorit, sex M, 
CNP 1430430400087, identificat 
prin B.I. seria DK nr. 331453 elibe-
rată circa 16 miliţie la data de 14 
02.1989– Administrator. -Chiria-
cescu Șt. Mircea Dănuţ -cetăţean 
român, domiciliat în București, 
sector 3, str. Gura Ialomiţei nr. 3, bl. 
PC9, sc. F, et. 3 apt. 57, născut la 
data de 08.05.1948 în mun. Tecuci, 
jud. Galaţi, căsătorit, sex M, CNP 
1480508400 identificat prin C.I. seria 
RD nr. 291029 eliberată circa 13 
poliţie la data de 30.01.2003– Admi-
nistrator. 6. Stabilirea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie al S.C. ICPET ECO S.A.

LICITAȚII
 

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 29.05.2017, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite și obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru peri-
metrul 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: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
șura în data de 02 Octombrie 2017, 
de la ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Anunţ  de licitaţie publică în  
vederea concesionării: Comuna 
Bascov, Judeţul Argeș, organizează 

în data de 05.10.2017, ora 13:00, lici-
taţie publică în vederea concesionarii 
unui teren din domeniul public al 
Comunei Bascov, în suprafaţă de 90 
mp, înscris în CF cu nr. 86342 a 
localităţii Bascov, situat în Comuna 
Bascov, între blocul C1 și C2. Infor-
maţii  generale privind obiectul 
concesiunii: Obiectul concesiunii este 
realizarea investiţiei „Vatră De 
Pâine” – amplasarea exclusivă a 
unui cuptor din cărămidă, pe lemne 
„pentru pâine de vatră tradiţională”. 
Informaţii  privind documentaţia de  
atribuire: Documentaţia va putea fi 
achiziţionată începând cu 18.09.2017 
de la Primăria Comunei Bascov, 
Compartiment Juridic, telefon: 
0248/270.525, int 104. Ofertanţii 
trebuie să achite la casieria Primăriei 
Bascov, până la data de 05.10.2017, 
ora 12:00, taxa de participare la lici-
taţie în cuantum de 25 lei, garanţia 
de participare la licitaţie în sumă de 
10% din preţul de pornire la licitaţie 
și taxa de achitare a caietului de 
sarcini 10 lei. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: Ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor se 
va desfășura în data de 05.10.2017, 
ora 13:00a la sala de Consiliu a 
Primăriei Comunei Bascov. Data 
limită de depunere a ofertelor: Data 
limită în care se solicită clarificări 
este 26.09.2017, ora 12:00. Data 
limită de depunere a ofertelor 
05.10.2017, ora 12:00. Ofertele se 
depun în plic închis la Registratura 
Primăriei Bascov, Comuna Bascov, 
str. Păișesși DN, nr 125, judeţul 
Argeș, cu respectarea intructiunilor 
pentru ofertanţi din documentaţia 
de atribuire. Criterii de  atribuire: 
Criteriul de atribuire ales de către 
autoritatea contractantă este “Oferta 
cu preţul cel mai mare”, pentru 
plata redevenţei.

l Agrozootehnica Vlădeni SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la prețul de evaluare de 
1.354.800 lei (fara TVA) redus cu 
25% proprietate imobiliara situată în 

com. Șirna, sat Tăriceni, județ 
Prahova, compusa din teren intra-
vilan in suprafata de 54.999 mp și 
constructiile edificate pe acesta - C3, 
C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, 
C15, C16, C17, C18, C19. Construc-
tiile C1, C2, C4, C5, C6, C7 cu care 
societatea figurează în evidențele 
Primăriei Sirna si ale OCPI Prahova 
nu exista, acestea fiind demolate cu 
mult timp înaintea deschiderii proce-
durii insolvenței, cumpărătorul 
urmând a se obliga sa efectueze 
întocmirea actelor și documentației 
pentru radierea acestora din eviden-
țele Primariei și OCPI Prahova. 
Licitaţia va avea loc în data de 
19.09.2017, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
26.09.2017, aceeași oră, în același loc.

l Metalrom SA prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la preț-
rile de evaluare reduse cu 25%: 4 
baraci prefabricate ≈ 1.125 lei/buc, 4 
platforme metalice 1.329 lei/buc, 
macara 24.811 lei, aparat sudat 
puncte 444 lei, masina minerala 
confectionat blocheti 7498 lei, 2 
cantare 215~539 lei, masa mobila 
vibranta 194 lei, utilaj de sudat un 
cap 2.454 lei, 2 masini indreptat 
692~1.364 lei, masina de slefuit 
cilindrica 646 lei, 3 aspiratoare 500 
lei, masina de frezat 167 lei, 
fierastrau cu banda 1592 lei, masina 
de frezat 1330 lei, masina frezat cu 
accesorii 3281 lei, fierastrau circular 
818 lei, masina asamblat 1658 lei, 
masina debitat 2.999 lei, dispozitiv 
spart beton 1638 lei, masina aplicat 
cant 2.999 lei, cofrag metalic pentru 
tub prefabricate 607 lei, autotractor 
iveco si semiremorca kogel 11.928 
lei, renault 2829 lei, kia k2500 4362 
lei, kia k2900 23.078 lei. Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 19.09.2017, ora 14:30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-

cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
26.09.2017, aceeași oră, în același loc.

l Vlamar 4U SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la prețurile de evaluare 
reduse cu 50 %: masina taiat beton 
(1.577 lei), autoturism Peugeot 
Partner (3.380 lei), opturator pneu-
matic (219 lei). Preturile nu contin 
TVA. Licitaţia va avea loc în data de 
18.09.2017, ora 14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800.

l Rolida Com SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică propri-
etatea debitoarei situata in comuna 
Berceni, sat Corlatesti, tarla 29, 
parcela 302/100, jud. Prahova, 
compusă din construcții edificate 
fără autorizații la pretul de evaluare 
redus cu 50%, respectiv 51.165,50 lei 
fără TVA. Terenul pe care sunt 
amplasate nu face obiectul vânzării. 
Licitaţia va avea loc în data de 
18.09.2017, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
25.09.2017, aceeași oră, în același loc.

l Contres Ape SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică 
utilaje confectionat impletituri din 
fire metalice la pretul de evaluare 
redus cu 50%: 2 masini executat 
impletituri (≈ 400 lei/buc), 2 trefila-
toare cu bobinator (3.149 lei/buc), 
masina tricotat (5.090 lei), masina 
impletit Spirka (80.181 lei), masina 
stanat (5.114 lei), etc. Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 18.09.2017, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 25.09.2017, 
aceeași oră, în același loc.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

TR_AC 56561/11.09.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 27, luna 09, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde 

prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC AGROVAL IVAN SRL, CUI 

27117399, cu domiciliul fiscal în localitatea Lăceni, comuna Orbeasca, jud. Teleorman: - Tractor 

Case IH JXU 115SN ZAJL 23176, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50% 

pentru a III - a licitație = 60.000 lei (exclusiv TVA); - Încărcător frontal Sigma 4 Model Iron M2, preț 

de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a III - a licitație = 11.000 lei 

(exclusiv TVA); - Semanatoare pneumatică Horsch Pronto, preț de pornire reprezentând prețul de 

evaluare, diminuat cu 50% pentru a III - a licitație = 90.000 lei (exclusiv TVA); - Tractor de tuns 

iarba 110113YG09689, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a 

III - a licitație = 2.850 lei (exclusiv TVA); - Atomizor SN 363064413, preț de pornire reprezentând 

prețul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a III - a licitație = 620 lei (exclusiv TVA); - Stâlpi de 

iluminat cu celule fotovoltaice (6 bucăți), preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat 

cu 50% pentru a III - a licitație = 3.000 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile 

titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este 

taxabilă, (cota de TVA 19%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, 

la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente:  a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria 

municipiului Alexandria; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe propria răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes 

pentru comparator, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la telefon 0247.421.176, int. 360.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

TR_AC 56563/11.09.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 

de 28, luna 09, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde 

prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC POINTER WOOD SRL, CUI 

31737895, cu domiciliul fiscal în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 281, jud. Teleorman: - 

Mașină prelucrat lemn, 4 fețe, Salvadeo, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat 

cu 25% pentru a II - a licitație = 49.888 lei (exclusiv TVA); - Mașină prelucrat lemn, 4 fețe, Sicar, 

preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a II - a licitație = 99.650 

lei (exclusiv TVA); - Cabină vopsit cu pânză de apă, tip 1V41022YPL Pacini, preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a II - a licitație = 32.687 lei (exclusiv 

TVA); - Sistem presurizare cabină vopsit, tip IMP IV448VPL/ Pacio/ Raf Pacini, preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a II - a licitație = 65.372 lei (exclusiv 

TVA); - Mașină debitat cu două capete, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 

25% pentru a II - a licitație = 16.676 lei (exclusiv TVA); - Mașină calibrat, mod. CN100 Sicar, preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a II - a licitație = 45.092 lei 

(exclusiv TVA); - Mașină circular debitat lemn, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, 

diminuat cu 25% pentru a II - a licitație = 5.025 lei (exclusiv TVA); - Mașină circular debitat lemn, 

preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a II - a licitație = 5.025 lei 

(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; AJFP 

Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă, (cota de TVA 19%)/ scutită/ 

neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente:  a). oferta de cumpărare; b). dovada plății 

taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, 

deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat 

de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 

tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). 

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe propria 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte 

informații de interes pentru comparator, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 360.



IV anunțuri MIERCURI / 13  septembrie  2017

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile, repre-
zentand mijloace fixe si obiecte de 
inventar, af late in proprietatea 
debitoarei SC Mannheim Oil SRL, 
situate administrativ in Caran-
sebes, Calea Severinului, nr. 7, jud. 
Caras - Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei  este conform centrali-
zatorului anexat raportului de 
evaluare + T.V.A, Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 100 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 20.09.2017, orele 
13.00, la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, 
jud. Caras-Severin.

l Consiliul Local Colti, cu sediul în 
comuna Colti, judeţul Buzău, tel. 
0238/502501, fax 0238/502501, 
organizează în data de 2 octombrie 
2017, orele 12.00 licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea  imobi-
lului (fostul magazin și bufet) si 
terenului aferent aflat in intravi-
lanul satului Colți, identificat 
potrivit caietului de sarcini, in 
scopul desfășurării de activitati 
comerciale, bunuri aparţinând 
domeniului public, respectiv privat, 
de interes local. Durata închirierii 
este de 10 de ani. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor si transmi-
terea raspunsurilor este 28 septem-
brie 2017 orele 10,00. Caietul de 
sarcini se poate procura, contra 
cost, de la sediul Consiliului Local 
Colti. Actele doveditoare privind 
calităţile și capacităţile cerute ofer-
tanţilor sunt prevăzute în caietul de 
sarcini. Ofertele se depun la sediul 

Consiliul Local Colti până în ziua 
de 28 septembrie 2017, orele 1000. 
Ofertanţii rămân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor, de la data 
deschiderii ofertelor până la 
semnarea contractelor de conce-
siune. Eventualele contestaţii se 
depun la sediul Consiliul Local 
Colti , în termen de 5 zile calen-
daristice de la primirea procesului 
verbal de evaluare a ofertelor.

l Primaria orasului Cernavoda, str.
Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/
fax 0241487121, 0241239578, 
primaria@cernavoda.ro, organizeaza 
in data de 28.09.2017, ora 10:00, lici-
tatie publica pentru  vânzarea tere-
nurilor: - teren în str.Jupiter, nr.7, lot 
41, în suprafaţă de 417 mp,  - teren 
în str.Jupiter, nr.14, lot 52,  în supra-
faţă de 416 mp, - teren în str.Victo-
riei, nr.37, în suprafaţă de 201 mp, 
- teren în str.Fdt.Cazarmii, lot2, în 

suprafaţă de 200 mp, - teren  în str.
Dacia, F.N., în suprafaţă de 61 mp. 
Persoanele interesate pot solicita 
documentatia de atribuire, contra-
cost,  de la Compartimentul 
Cadastru din cadrul Primariei, ince-
pand cu data de 14.09.2017. Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor 
este 26.09.2017. Data pentru depu-
nerea ofertelor, la Centrul de Infor-
mare pentru Cetateni din cadrul 
Primariei, este de 27.09.2017, ora 
15:00. Plicurile cu oferte se vor 
deschide in data de 28.09.2017, ora 
10:00, in sala 10 din cadrul Primariei 
Cernavoda. Persoana de contact – 
Cioară Mirela.

PIERDERI
 

l Pierdut atestat marfă pe numele 
Stroe Cristian Eugen. Îl declar nul. 

l Pierdut atestate marfa categoria 
CE si ADR produse periculoase, 
apartinând Eftimescu Chiriac. Se 
declara nule.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
64352/22.09.2016 pt punctul de lucru 
Costinesti, str. Albatros nr. 40 pt PFA 
Popa Silviu Florian, il declar nul. 

l Atestat transport marfă eliberat 
de ARR Argeș, pe numele Haica 
Cornel, din comuna Călinești – 
Argeș. Se declară nul.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
Contract construire 847/5/202.1976, 
pe numele Atanasie Elena Doina si 
Atanasie Ion. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
Contract vanzare cumparare nr. 
203/31.03.1981, Tonca Octavian. Il 
declar nul.

l Pierdut Act aditional din 
20.12.1984, pe numele Nicolaescu 
Gheorghe si Nicolaescu Constanta. 
Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
09.04.1982, pe numele Militaru 
Maria si Radu. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
22.01.1982, pe numele Petre Petre si 
Petre Nicoleta. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal din 
21.08.1973, pe numele Onofrei Ioan 
si Elena. Il declar nul.

l Declar pierdute, începând cu 
data de 01.05.2017, 2 exemplare 
duplicat contract vânzare- cumpă-
rare imobil + teren identificate prin 
încheiere de autentificare nr. 
2055/07.11.2014 Notar Public 
Mirela Popescu între cumpăratori: 
Oancea Alina- Florentina și Oancea 
Petrică Aurelian, și vânzător: Schio-
pescu Dumitru.

l Firma ONCO Support Medical 
S.R.L., cu sediul social în București, 
sect. 5, str. Popa Ştefan nr. 57, CUI 
14784064, declarăm pierdut certi-
ficat constatator nr. 246956 din 
29.06.2015 eliberat de Oficiul Naţi-
onal al Registrului Comerţului. 

l Declar pierdute şi nule act identi-
tate, permis auto emise de S.C.P.L. 
Vrancea, card B.R.D. agenţia 
Vergului Bucureşti, pe numele 
Petrescu George Mihaiţă.

l Declar pierdut chitanţier cu seria 
B QAC cu numerele fiscal cuprinse 
între 4348316- 4348350, S.C. 
QUADRANT AMROQ Beverages, 
București, RO 6811508.

l S.C. ELBUS Tour S.R.L. cu sediul 
în Ploiești, Prahova, P-ţa Mihai 
Viteazu nr.4, CUI RO 14218979, 
J29/858/2001, declar pierdut certi-
ficat înmatriculare, nr. certificatului 
P00524297H (nr. înmatriculare 
PH-06-BUS).

l Subscrisa Novinger Klaus Grup 
S.R.L., București, sector 6, Al. 
Câmpul cu Florin r. 3A, bl. M49A, 
sc. B, et. 9, ap. 82, J40/6204/2003, 
CUI 15422313, declar pierdut 
certificatul constatator pentru 
activităţi desfășurate în afara 
sediului social și a sediilor secun-
dare. Îl declar nul.


