
www.jurnalul.ro 11

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

l Universitatea Româno- 
Americană cu sediul în Bucu-
reşti B-dul. Expoziţiei nr. 1B, 
sectorul 1, angajează prin 
concurs electricieni (studii medii, 
curs calificare electrician întreţi-
nere şi reparaţii, experienţă în 
domeniu 3 ani) şi personal de 
pază (studii medii, certificat 
calificare profesională agent 
pază, atestat poliţie, experienţă 
în domeniu 3 ani, cazier). Infor-
maţii la telefon: 021/318.35.75.

l În conformitate cu prevederile 
art.3 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.45/2008, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion 
Mihalache nr. 15-17, sector 1, 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
30.09.2016, ora 10,00 (proba 
scrisă) concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarei 
funcții publice vacantă: consilier, 
clasa I, grad profesional superior 
la Compartimentul Autorizare 
Plăți, Serviciul Management 
Financiar, Direcția Generală 
Programe Infrastructură Mare. 
Condiţii necesare ocupării 
postului: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă/ studii universitare de 
licenţă aboslvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor 
mimim 9 ani. Condițiile de parti-
cipare şi de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi alte 
informații necesare sunt afişate 
la sediul instituției şi pe site-ul 
www.fonduri-ue.ro. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 8 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț, la sediul ministe-
rului.

l Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Sărmaşu, judeţul 
Mureş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea 
postului contractual vacant: 
îngrijitor. Concursul se organi-
zează la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sărmaşu, în 
data de 6 octombrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sărmaşu. 
Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale  prevăzute de art.3 
din Legea nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii gene-
rale. Bibliografia, actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere  se afişează la sediul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Sărmaşu şi pe pagina 
de internet a Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sărmaşu: 
http://www.caminbatranisar-
masu.ro, informaţii la telefon: 
0265.421.301. 

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş, cu sediul în Sîntana de 
Mureş, str.Morii, nr.26, în baza 
HG nr. 286/2011, modificat şi 
completat organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 (două) 
posturi contractuale în cadrul 
instituţiei. Denumirea posturilor- 
muncitor calificat IV– Comparti-
ment Pază, Transport, Îngrijitori 
şi îngrijitor- Compartiment Sala 
de Sport- posturi contractuale pe 
p e r i o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă . 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: 1.Pentru postul de 
muncitor calificat IV: -studii 
medii/generale; -curs calificare 
profesională/şcoală profesională: 
mecanic auto; -permis de condu-
cere categoria B; 2.Pentru postul 
de îngrijitor: -studii medii/gene-
rale; -vechime în muncă minim 1 
an. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursurilor: Proba 

scrisă: 12.10.2016, ora 10.00, la 
sediul  Pr imărie i  comunei 
S întana de  Mureş ,  Inter-
viul:12.10.2016, ora 13.00, la 
sediul  Pr imărie i  comunei 
Sîntana de Mureş. Data limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 04.10.2016, ora 
13,00,  la sediul  primăriei 
comunei Sîntana de Mureş str.
Morii nr.26. Date contact: 
secretar comisie Suciu Anda 
Alina tel.:0265.323.517. Primar, 
Moldovan Dumitru.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală, cu sediul în loc.
Curtea de Argeş, str.Unirii, nr.9, 
jud.Argeş, organizează concurs, 
în baza HG nr.286/2011 modi-
f icat  ş i  completat  de HG 
nr.1027/2014, pentru ocuparea 
următorului post contractual: 
Denumirea postului -Paznic tr.I 
-post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: G sau 
M; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: -10 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concur-
sului: -Proba scrisă: data de 
07.10.2016, ora 11.00, la sediul 
SPGC; -Proba de interviu: data 
de 13.10.2016, ora 09.00, la 
sediul SPGC. Data limită până 
la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 30.09.2016, la sediul SPGC. 
Date contact: Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală, str.
Unirii, nr.9, Serviciul Resurse 
Umane, tel.: 0248.724.186.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală, cu sediul în loc.
Curtea de Argeş, str.Unirii, nr.9, 
jud.Argeş, organizează concurs, 
în baza HG nr.286/2011 modi-
f icat  ş i  completat  de HG 
nr.1027/2014, pentru ocuparea 
următorului post contractual: 
Denumirea postului: Inspector 
de specialitate, grad II -post 

vacant temporar contractual pe 
perioadă determinată. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: supe-
rioare; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 3 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 30.09.2016, 
ora 11.00, la sediul SPGC sau al 
Primăriei Mun.Curtea de Argeş; 
-Proba  pract ică :  data  de 
06.10.2016, ora 09.00, la sediul 
SPGC; -Proba de interviu: data 
de 11.10.2016, ora 10.00, la 
sediul SPGC. Data limită până 
la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 23.09.2016, ora 15.30, la 
sediul SPGC. Date contact: 
Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală, str.Unirii, nr.9, Servi-
ciul  Resurse Umane,  tel . : 
0248.724.186.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti, organizează 
concurs la sediul din Bucureşti, 
Str. Radu Vodă nr. 26-26A, 
Sector 4, în vederea ocupării 
funcției contractuale de şofer 
treapta  profes ională  I  la 
Compartimentul Administrativ 
din cadrul serviciului Economic, 
Financiar si Achiziții Publice, în 
data de 20.10.2016 la ora 10,30 
proba scrisă, iar în data de 
26.10.2016 la ora 10,30 proba 
practică. Data şi ora susţinerii 
interviului se afişează odată cu 
rezultatele la proba practică. 
Condiții generale de participare 
la concurs: candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Anexă la 
Hotărârea Guvernului  nr. 
286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-

rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările 
şi  completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat;  
-vechime în specialitate: minim 3 
ani şi 6 luni în funcția de condu-
cator auto/şofer. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor 
depune la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bucureşti, 
Biroul Resurse Umane, până pe 
data de 03.10.2016, ora 16.30. 
Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere la concurs 
sunt afişate la sediul Inspectora-
tului Teritorial de Muncă Bucu-
r e ş t i ,  p e  s i t e - u l  w w w.
itmbucuresti.ro şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Relaţii  suplimen-
tare  se  pot  obţine la  telefonul: 
021.331.18.03. 

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Bucureşti, organizează 
concurs la sediul din Bucureşti, 
Str. Radu Vodă nr. 26-26A, 
Sector 4, în vederea ocupării 
funcției contractuale de îngrijitor 
la Compartimentul Adminis-
trativ din cadrul serviciului 
Economic, Financiar şi Achiziții 
Publice, în data de 20.10.2016 la 
ora 10,30 proba scrisă, iar în data 
de 26.10.2016 la ora 10,30 proba 
practică. Data şi ora susţinerii 
interviului se afişează odată cu 
rezultatele la proba practică. 
Condiții generale de participare 
la concurs: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Anexă la 
Hotărârea Guvernului  nr. 
286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările 
şi  completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -absolvent al învăță-
mântului gimnazial;  -vechime în 
specialitate: minim 1 an. Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor 
depune la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Bucureşti, 
Biroul Resurse Umane, până pe 
data de 03.10.2016, ora 16.30. 
Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele 
solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere la concurs 
sunt afişate la sediul Inspectora-
tului Teritorial de Muncă Bucu-
r e ş t i ,  p e  s i t e - u l  w w w.
itmbucuresti.ro şi pe portalul 
posturi.gov.ro. Relaţii  suplimen-
tare  se  pot  obţine la  telefonul: 
021.331.18.03. 

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

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând criptă 4 locuri, Cimitirul 
Giuleşti, 6000 lei, negociabil. Tel. 
0248/617292.

l Lichidez bibliotecă, carte 
românească veche, ediţii prin-
ceps, preţuri modeste, idem 
străine. 0733.052.330 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna 10, Ziua 04, 
Ora 13.00. 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 04, luna 10, anul 2016, ora 13.00, 
în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație 
publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Gad Electric Energi SRL, cu 
domiciliul fiscal în Sat Roata de Jos, Com. Roata de Jos, str. Petrolistului, nr. 14, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 33522841. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoutilitară Volkswagen 
7JO, Transporter, an fabicație - 2004, ss - WV1ZZZ7JZ5X009960, culoare - alb. Prețul de evaluare sau 
de pornire a licitației, exclusiv TVA: 18.400 lei. Cota TVA *): (20%). Total: 18.400 lei. *) Regimul și 
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de Legea nr. 227 din anul 2015 privind Codul Fiscal. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și 
privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89 
TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 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 (bugetul de stat, bugeul asigurărilor sociale de 
stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 
și, respectiv, la bugetul local, conform art. 250, alin. (4), lit. I) din Legea nr. 207 din 2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală; că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 
250, alin. (9). Cererea de înscriere însotiță de documentația mai sus menționată se depune numai la 
Registratura Servicului Fiscal Orășenesc Bolintin-Vale, situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin-Vale, str. 
Republicii, Bloc B5, parter, ofertanții 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 - 261 din Legea nr. 207/2015, 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 nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Iacob Ilie.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 57. Nr. 11853/16.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 05. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 205/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 05, luna 
10, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, Ans. 44 parter, se va vinde prin 
licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Tom Text SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Fetești, str. Ardealului, nr. 3, bl. …, sc. …, etaj …, ap. …, cod de identificare fiscală 2067090: 
a) Spațiu comercial, în suprafață de 52,50 mp, construit din cărămidă, fundație beton armat, 
pardoseala beton, planșeu plăci azbociment, situat în Mun. Fetești, str. Ardealului nr. 3, jud. Ialomița, 
preț de evaluare 52.100 lei/ de pornire al licitației 26.050 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este …/ scutit 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. **) 
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 …/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. Licitația se află la al treilea termen. Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 
50% din prețul de evaluare. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0243.364750, int. 18.
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CITAȚII  
l Se citează SC Giorgiadis 
Impex SRL (CUI:14976876) cu 
ultimul sediu cunoscut în str.
Varadi Jozsef, nr.25, loc.Sfântu 
Gheorghe, jud.Covasna, pentru 
data de 04.10.2016, ora 09,00 la 
Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
c a m e r a  3 4  î n  d o s a r u l 
nr.3024/305/2016 în calitate de 
pârât, în proces cu Gospodărie 
Comunală SA în calitate de 
reclamant pentru neplata obliga-
ţiilor contractuale.

l  Z a h a r i a  E l e n a  C N P 
27105112201 din Slatina, jud. 
Olt, născută Moscu în Schitu 
Duca, jud. Iaşi, este citată în 
data de 28.09.2016 în dosarul 
9395/245/2016 la Judecătoria 
Iaşi, având ca obiect partaj 
succesoral.

l Pârâtul Dancs Nyikora l. 
Gyorgy l. Prikop este citat la 
Judecătoria Vişeu de Sus pentru 
ziua de 5 octombrie 2016, în 
proces cu Danci Ioana, dosar nr. 
2215/336/2014.

l Se citează Plopeanu Oana şi 
Plopeanu George, cu domiciliul 
necunoscut, la Judecătoria Topo-
loveni, jud. Argeş, în Dosar nr. 
2016/828/2012*, în data de 
22.09.2016.

l Se citează pârâtul Cornea 
Dorel, cu ultimul domiciliu în 
Berezeni, județul Vaslui, la Jude-
cătoria Huşi, pentru termenul 
din 28 septembrie 2016, în 

dosarul 517/244/2016, cu obiect 
partaj succesoral, în contradic-
toriu cu reclamantul Cornea 
Dumitru.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Dumitru Elena 
Violeta, domiciliată în mun. 
Drăgăşani, Aleea Viitorului, bl.
A6, sc. B, ap. 14, jud. Vâlcea, în 
calitate de intimată în dosarul 
civil nr. 1743/90/2016, cu termen 
d e  j u d e c a t ă  î n  d a t a  d e 
23.09.2016, având ca obiect înlo-
cuire măsură de protecţie, aflat 
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială şi Protecția Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Micu Alexandra 
(fostă Banu), domiciliată în com. 
Verguleasa, jud. Olt, în calitate 
de intimată în dosarul civil nr. 
2278/90/2016, cu termen de jude-
cată în data de 23.09.2016, 
având ca obiect înlocuire măsură 
de protecţie, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

DIVERSE  
l VOCHIN Elena- Rodica 
avand domiciul in Str. Focsani, 
nr.8, bl. M178, sc.1, et.6, ap.38, 
sector 5, localitatea Bucuresti, si 
MIHALACHE Mirela- Nicoleta, 
cu domiciliul in str. Lt.Ilie 
Campeanu, nr.5, bl.2, sc.1, ap.9, 
sector  5, localitatea Bucuresti, 
titulare ale planului/ progra-
mului PUZ  Locuinte Colective 

din com.-  localitatea Bragadiru 
str.Verii, nr.cad. 118800, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/ 
programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/ programului 
poate fi consultată la sediul 
Agenţiei  pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, de luni până 
joi între orele 9.00-13.00. Obser-
vatii/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M 
I l fov,  ( te l  021 /430 .15 .23 , 
021/430.14.02) în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
ţului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul Director al Filiala 
Asociaţiei Difuzorilor si Edito-
rilor Patronat al Cărţii Suceava 
FADEPC convoacă în sesiune 
extraordinară adunarea generală 
a  m e m b r i l o r  î n  d a t a  d e 
21.09.2016 la ora 17.00. Loc de 
desfăşurare: Str. Petru Rareş nr.7, 
Suceava. Rugăm toţi membrii să 
fie prezenţi la Adunarea Gene-
rală să aibă reprezentant cu 
împuternicire. Pentru orice infor-
maţie: tel.0726.378.217.

l Se convoacă Adunarea Gene-
rală a Asociaţiei Crescătorilor de 
Ovine şi Caprine Teleorman, în 
data de 05.10.206, ora 10,00 la 
Cantina restaurant Alex Tell 
(fosta Cantina a partidului) din 
municipiul Alexandria, str. 
Dunării, nr. 178, cu următoarea 

ordine de zi: 1. Prezentarea 
raportului de activitate; 2. 
Prezentarea bilanţului contabil; 
3. Prezentarea raportului cenzo-
rului; 4. Aprobarea planului 
anual de activitate şi a bugetului 
de venituri, cheltuieli şi apro-
barea situaţiei financiare. 5. 
Diverse. Preşedinte, Dr. ing. 
Joiţoiu Ruxanda

LICITAȚII  
l Primăria municipiului Piatra 
Neamţ anunţă organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea: 
Inchirierii unei suprafeţe de 
teren, proprietatea Municipiului 
Piatra Neamţ, în vederea ampla-
sării unui panou publicitar, situat 
în str.G-ral Dăscălescu, nr. 11, 
bl.T3, în conformitate cu HCL 
nr.231 din 31.08.2016. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 89,11 
le i /mp/an pentru zona B,  
conform HCL nr.351  din 
26.11.2015; Licitaţia  va avea loc 
în data de 07.10.2016, ora 14,00, 
la sala de şedinţe a Primăriei 
municipiului Piatra Neamţ,  cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-
8.  Înscrierile si depunerea ofer-
telor se fac până la data de 
06.10.2016, ora 16,30, inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8, Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport zilnic 
între orele 8,00 – 16,30, unde se 
poate achiziţiona şi documen-
taţia licitaţiei. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0233/ 218991, 
interior 152, zilnic între orele 8,00 
– 16,30.

l Cabinet Individual de Insol-
venta Misu Anca Margareta, cu 
sediul în Ploiesti, str. Rezervoa-
relor nr.  2,  jud.  Prahova, 
desemnat lichidator al SC 
Bogman Edo Center SRL, socie-
tate in faliment, cu sediul în 
Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 228A, bl. 129D, sc. A, 
ap. 9, Jud. Prahova,   în dosarul 
de faliment nr. 2568/105/2014 al 
Tribunalului Prahova, anunta 
scoaterea la vânzare prin licitatie 

publica cu strigare a urmatoa-
relor bunuri: 1.Doua parcele de 
teren intravilan situate in Baicoi, 
cartier Tufeni, tarla 6, Parcela A 
271, Jud. Prahova, pret plecare 
diminuat cu 50% - 26.000 lei 
valoarea nu include TVA; 2.Stoc 
de marfa, pret de plecare dimi-
nuat cu 50% - 45.370,22 lei 
valoarea nu include TVA; 3.
Obiecte de inventar, pret de 
plecare diminuat cu 50% - 330 
lei valoarea nu include TVA. 
Licitatiile se vor desfasura în 
zilele de 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30 septembrie 2016, 03, 04 
octombrie 2016, incepand cu ora 
9:00, la adresa: Ploiesti, str. 
Rezervoarelor nr. 2, jud Prahova. 
Termenul limita de depunere a 
garantiei de participare la lici-
tatie, reprezentând 10% din 
pretul de pornire, este ziua lucra-
toare anterioara tinerii licitatiei 
publice. Descrierea bunurilor ce 
fac  obiectul licitatiei si conditiile 
de participare la licitatie se rega-
sesc în "Caietul de sarcini" ce se 
poate procura de la sediul lichi-
datorului judiciar Cabinet Indi-
vidual de Insolventa Misu Anca 
Margareta contra sumei de 100 
lei, exclusiv TVA. Relatii supli-

mentare pot fi solicitate la 
t e l e f o n :  0 7 3 6 . 4 1 9 . 8 2 6 ; 
0244.570.635.

l Licitație deschisă pentru achi-
ziția de Diverse materiale de 
construcții: 1. Date identificare 
achizitor: Societatea FISE ELEC-
TRICA SERV S.A -SISE Elec-
trica Transilvania Sud, cu sediul 
în Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 
17 A, CUI 14493251,  tel . 
0372/680394, fax 0268/305504, 
achiziționează Diverse materiale 
de  construct i i .  Cod CPV 
44000000-0- Structuri şi materiale 
de construcții; produse auxiliare 
pentru construcții (cu excepția 
aparatelor electrice), în cantitățile 
şi condițiile prevăzute în docu-
mentația de atribuire; 2. Proce-
dura aplicată: Licitație deschisă. 
Prezenta nu este o procedură de 
achiziții publice, ci se derulează 
conform procedurii de achiziții 
interne a Societății FISE ELEC-
TRICA SERV SA; 3. Împărțire 
pe loturi: DA; 4. Nu se acceptă 
oferte alternative; 5. Locul de 
livrare a produselor: DDP benefi-
ciar depozitele SISE Transilvania 
Sud din oraşele Braşov, Alba, 
Mureş, Sibiu, M. Ciuc, Sf. 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 35 - S. Nr. 11852/16.09.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 13. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 13, luna septembrie, anul 
2016, ora 10, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44. se vor vinde prin licitație următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC J & J Magic Sport SRL, cu domiciliul fiscal în com. Stelnica, 
jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 25360501. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare 
sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: - MP Iphone 5,16 GB, 750 lei; - Set Bermuda, 1.470 lei; - Sofa 
3 locuri Bermud, 660 lei; - Plasmă LG, 550 lei; - Plasmă Samsung, 600 lei; - Sistem monitorizare 
video, 1.300 lei; - Linie bucătărie, 850 lei; - Corp anexă bar, 500 lei; - Plasmă TV LG, 575 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 20%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se 
află la al treilea termen. Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 50% din prețul de evaluare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0243.364750, int. 18.

Prietenos, 
          util, 
              distractiv!

publicitate
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Gheorghe;  6. Natura și cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: 
Diverse  mater ia le  pentru 
construcții, conform caiet de 
sarcini; 7. Durată contract: 12 
luni de zile. Termenul de livrare: 
max. 2 de zile de la data semnării 
contractului subsecvent;   8. a. 
Data limită de primire a ofertelor: 
05.10.2016, ora 09.00. Data 
deschiderii ofertelor: 05.10.2016, 
ora 10.00; 8. b. Adresa la care se 
depun ofertele: sediul SISE  Elec-
trica Transilvania Sud, Brașov, 
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, 
secretariat general; 8. c. Limba de 
redactare a ofertelor: limba 
română;  9. Modalităţile de finan-
ţare: surse proprii;  10. Criterii de 
calificare conform prevederilor 
din Fișa de date; 11. Perioada de 
valabilitate a ofertei: 90 de zile de 
la data deschiderii ofertelor; 12. 
Criteriul de atribuire a contrac-
tului: prețul cel mai scăzut; 13. 
Garanție de participare: conform 
Documentație de atribuire. 
Persoana de contact: Cecilia 
Palade: cecilia.palade@ts.electri-
caserv.ro

l  N R . 3 1 0 0 / 1 6 . 0 9 . 2 0 1 6 
ANUNTUL privind organizarea 
licitatiei intermediare pentru 
vanzarea de masa lemnoasa pe 
picior si a materialelor lemnoase 
fasonate. Organizatorul licitatiei: 
Primariile Intorsura Buzaului,  
Sita Buzaului si Barcani prin 
Ocolul Silvic Buzaul Ardelean 
R.A., cu sediul in Or. Intorsura 
Buzaului, Str.Berzei, nr.1, jud.
Covasna, tel/fax 0267/373223, 

e-mail buzaul_ardelean@yahoo.
com. Data si ora desfasurarii 
licitatiei: 30.09.2016 ora_11.00. 
Locul desfasurarii licitatiei  : 
sediul Ocolului Silvic Buzaul 
Ardelean R.A., din Or. Intorsura 
Buzaului, str. Berzei, nr.1, jud.
Covasna. Tipul licitatiei: licitatie 
publica cu strigare. Licitatia este 
organizata si se va desfasura 
conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica, aprobat prin 
Hotararea Guvernului  nr. 
617/31.08.2016. Data si ora orga-
nizarii preselectiei: 26.09.2016 
ora 1400. Data si ora-limita pana 
la care pot fi depuse documen-
tatia pentru preselectie si 
inscrierea la licitatie: 26.09.2016 
ora 1200 Lista partizilor si lotu-
rilor care se liciteaza, pretul de 
pornire a licitatiei si pasul de 
licitare pentru fiecare partida si 
lot sunt afisate la sediul organiza-
torului si pe site-ul www.ocoale-
d e r e g i m . r o  s i  w w w .
buzaulardelean.ro. Volumul total 
de masa lemnoasa pe picior oferit 
la licitatie 4970mc, din care pe 
natura de produse: -produse 
principale 1898mc; -produse 
secundare 2880mc; -produse de 
igiena 192mc; -produse acciden-
tale: mc si, respectiv, pe specii si 
grupe de specii  : -rasinoase 
2912mc; -fag 2024mc; -diverse 
tari 29mc; -diverse moi 5mc. 
Volumul total de materiale 
lemnoase fasonate oferite la lici-
tatie 275mc, din care pe sorti-
mente: -lemn pentru cherestea 
275mc; -lemn pentru foc: mc si, 

respectiv, pe specii si grupe de 
specii: -rasinoase 105mc; -fag 
170mc; Masa lemnoasa pe picior/
materialele lemnoase fasonate 
care se ofera spre vanzare nu 
provine din fondul forestier 
proprietate publica  certificat. 
Masa lemnoasa pe picior si mate-
rialele lemnoase fasonate ramasa 
neadjudecata dupa incheierea, 
celei de-a doua  licitatii, se poate 
adjudeca prin negociere, in 
aceeasi zi, in conditiile prevazute 
de prezentul regulament si de 
alte reglementari in vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitatiei incepand cu data 
de: 20.09.2016. Alte informatii 
privind organizarea si desfasu-
rarea licitatiei: Documentatia 
integrala privind desfasurarea 
licitatiei si partizile/loturile scoase 
la licitatie se poate obtine de la 
sediul Ocolului Silvic Buzaul 
Ardelean R.A., din Or. Intorsura 
Buzaului, str. Berzei, nr.1, jud.
Covasna. Neincheierea contrac-
tului de vanzare-cumparare a 
masei lemnoase adjudecate, in 
termenul maxim de 10 zile lucra-
toare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusiva a 
operatorului economic adjude-
catar, atrage anularea adjudecarii 
pentru masa lemnoasa respectiva 
si pierderea garantiei de contrac-
tare aferente. Garantia de 
contractare nu se restituie opera-
torului economic, in urmatoarele 
situatii: a)nu a fost incheiat 
contractul de vanzare-cumparare 
a masei lemnoase, in conditiile 
legii, din culpa operatorului 

economic; b)nu a constituit 
garantia de buna executie, la data 
incheierii contractului; c)isi 
retrage oferta in perioada de 
valabilitate a acesteia; d)a fost 
incheiat in termen contractul de 
vanzare-cumparare a masei 
lemnoase, iar valoarea garantiei, 
cu acordul partilor, se foloseste 
pentru constituirea cautiunii 
prevazute de art. 66 alin.(1) din 
Legea nr.46/2008 -Codul silvic, 
republicata, cu modificarile ulte-
rioare, pentru constituirea garan-
tiei de buna executie si/sau 
pentru plata contravalorii masei 
lemnoase contractate. Pentru 
informatii si date suplimentare 
va puteti adresa organizatorului 
licitatiei:-Ocolul Silvic Buzaul 
A r d e l e a n  R . A . ,  t e l / f a x 
0267/373223, e-mail buzaul_arde-
lean@yahoo.com. Organizator, 
Ocolul Silvic Buzaul Ardelean 
R.A Director –Sef Ocol, Ing. 
Morar Catalin

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Profesional 
Transport Marfa emis pe numele 
CALIMACHE CORNELIU. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat transport 
marfă A 00469876 G, eliberat de 
ARR Argeș pe numele Jianu Ion 
Gelu, din Pitești, Argeș. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat de liberă 
practică eliberat de OAMMR 
Deva pe numele Iftimie Maria. 
Se declară nul.

l Pierdut certificat de liberă 
practică eliberat de OAMMR 
Deva pe numele Loczi Felicia. Se 
declară nul.

l Pierdut certificat de membru 
eliberat de Colegiul Farmaciștilor 
din România pe numele Velea 
(Roșu) Maria Carmen. Se declară 
nul.

l Subsemnata Chiriac Nina 
Lăcrămioara, declar pierdut 
Certificat Constatator al nașterii 
fiicei mele Cercel Ştefania, 
născută la data de 03.11.2001 la 
maternitatea Cantacuzino. Îl 
declar nul.

l S.C. Hello Consumer Interac-
tion S.R.L., J40/4229/23.04.2010, 
RO 26824286, cu sediul în Bucu-
rești, Sector 6, Cal. Apeductului 
nr.6, bl. D1A1, ap.11, anunţă 
pierderea Registrului Unic de 
Control de la sediul social. Se 
declară nul.

l S.C. Hello Communication 
S.R.L., J40/4230/23.04.2010, RO 
26824294, cu sediul în București, 
sector 2, str. Soldat Radu Mihăilă 
nr.15, anunţă pierderea Regis-
trului Unic de Control de la 
sediul social. Se declară nul.

l SC Touristrepublik SRL, 
C.U.I. 26827169, declară pier-
dute: certificatul de înmatriculare 
J23/1245/2010, certificat consta-
tator al sediului social din sat 
Tâncăbești, comuna Snagov, Şos.
București-Ploiești Nr.543, jud.

Ilfov și certificat constatator emis 
în temeiul art.17 (1) lit.B din 
Legea 359/2004 pentru punctul 
de lucru din mun.Ploiești, Str.
Cuza Vodă, nr.8, Sala de curs 
Nr.2, jud.Prahova. Se declară 
nule.

Pierdut Certificat de înregis-
trare seria B nr.2460944 din 
10.01.2011 şi  Certificat 
constatator emis la data de 
10.01.2011 de către Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj pentru 
E.ON Energie România SA 
Regiunea Nord Sucursala 
Cluj. Le declar nule.

l Declar pierdute (nule): 
-contract de vânzare- cumpărare 
c u  p l a t ă  ( i n t e g r a l )  n r. 
1120/21.11.1994 emis de Consi-
liul Local al Municipiului Bucu-
rești, Direcția de Administrare a 
Fondului Imobiliar; -act adițional 
nr. 1/01.02.1999 parte integrantă 
la contractul de vânzare- cumpă-
rare nr. 1120/21.11.1994 emis de 
Primăria Municipiului București, 
Departamentul Patrimoniului 
Imobiliar, Direcția Generală de 
Administrare a Fondului Imobi-
liar; -proces- verbal de predare- 
primire a locuinței încheiat azi 
09.04.1996, emis de Consiliul 
Local al Municipiului București, 
Departamentul Patrimoniului 
Imobiliar Direcția de Investiții; 
- a c t  d e  c o n c e s i u n e  n r. 
7746 /28 . 09 . 2001  emis  de 
C.G.M.B. Administrația Cimiti-
relor și Crematoriilor Umane.

ANUNȚURI

publicitate


