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OFERTE SERVICIU
Compania WALTER TOSTO WTB angajează 60 de
proaspăt absolvenţi ai şcolilor profesionale care şi-au
finalizat studiile în ultimii trei ani, pentru meseriile de
“Sudor” şi “Lăcătuş mecanic”, excelenţi cunoscători
ai limbii române şi ai limbii ruse, în scopul integrării
profesionale în companie şi al desfăşurării activităţii
în cadrul proiectelor speciale pentru clienţii internaţionali. CV-urile se trimit prin fax la: 031.420.10.60
sau e-mail la: job@wtb.ro
Primăria Comunei Cuci, cu sediul în Localitatea
Cuci, nr. 280, Judeţul Mureş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Numele funcţiei: -muncitor calificat- tr. II, număr
posturi 1, din cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală, conform HG 268/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data
de 19.10.2015, ora 10.00, -probă practică în data de
21.10.2015, ora 10.00, -interviul în data de
22.10.2015, ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii/generale, -permis de conducere
în categoria B+C+E; -experienţă în meserie de
minimum 5 ani. 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 Cuci, până
la data de 09.10.2015, ora 15.00. Relații suplimentare
se pot obține la nr. de tel. 0265.477.503.
Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamt, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului
contractual pe perioadă nedeterminată de şofer
(buldoexcavator), la sediul instituţiei în data de 21
octombrie 2015, ora 9,00. - condiţii generale şi specifice de participare la concurs/examen; a) -studii
medii. b) - carnet de conducere categoria B. Dosarele
de concurs se vor depune la secretarul comunei Borca
– Bălăcianu Elena până la data de 10 octombrie
2015, ora 16,00.
Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamt, organizează concurs/examen în vederea ocupării postului
contractual pe perioadă nedeterminată de şofer
(autospecială de stins incendii) în cadrul serviciul
voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Borca,
la sediul instituţiei în data de 20 octombrie 2015, ora
9,00. Condiţii generale şi specifice de participare la
concurs/examen. a) -studii medii; b) - carnet de
conducere categoria B.C .E. Dosarele de concurs se
vor depune la secretarul comunei Borca – Bălăcianu
Elena până la data de 10 octombrie 2015, ora 16,00.
Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere
vacante de: Director executiv în cadrul Direcţiei
Tehnice - Direcţia Generală Arhitect Şef; Şef serviciu
în cadrul Serviciului Cadastru Fond Funciar Direcţia Tehnică. Concursul se organizează la sediul
Primăriei Sectorului 6 în data de 26.10.2015 orele
10:00, proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei
Sectorului 6 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Primăriei Sectorului 6 www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti şi la nr. de telefon 0376.204.437.
Primăria Sectorului 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante de: 1 post consilier clasa I, grad profesional
asistent în cadrul Compartimentului Activităţi
Speciale – Direcţia Relaţii cu Cetăţenii din cadrul
Direcţiei Generale de Comunicare şi Relaţii Publice;
1 post consilier juridic clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Biroul Unic – Direcţia
Relaţii cu Cetăţenii din cadrul Direcţiei Generale de
Comunicare şi Relaţii Publice; 1 post consilier clasa I,

grad profesional debutant în cadrul Serviciului Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative; 1 post
consilier juridic clasa I, grad profesional debutant în
cadrul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ. Concursul se organizează la sediul Primăriei
Sectorului 6 în data de 26.10.2015, orele 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.
611/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei
Sectorului 6 www.primărie6.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 6 şi la nr.
de telefon 0376.204.438.
Primăria Comunei Buneşti ,Jud. Vâlcea organizează
concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminată, a
unei funcţii contractuală, de execuţie vacantă. 1.
Denumirea postului vacant. - conducător auto. 2.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru
ocuparea postului. -şcoală de conducător auto ,carnet
de conducere categoria B, C, atestat conducător auto
profesionist. 3. Probele stabilite pentru concurs:
selecţia dosarelor de înscriere,proba scrisă, interviu. 4.
Condiţii de desfăşurare a concursului. Pentru
înscriere la concurs candidaţii vor depune dosarul de
concurs la registratura primăriei până pe data de
16.10. 2015. Data, ora şi locul organizării probei scrise
06.11 .2015 ,orele 10 în sala de şedinţe a Primăriei
comunei Buneşti jud. Vâlcea. 5. Bibliografia de
concurs este următoarea: -Legea nr 215/2001 privind
administraţia publică locală cu modificările şi
completările ulterioare. -Legea nr 477/2004 privind
Codul de conduită a personaluilui contractual din
autorităţile şi instituţiile publice. - OUG 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice ,republicată
cu modificările şi completările ulterioare. 6.Dosarul
de concurs va conţine: - cerere de înscriere la concurs
. - copia actului de identitate; - copii acte de stare
civilă (naştere, căsătorie) -copiile documentelor care
să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă
efectuarea specializării. - copia carnetului de muncă,
conform cu originalul sau după caz o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă. - cazier judiciar . adeverinţă medicală. - curriculum vitae. - alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă
însoţite de documentele originale.
Primăria comunei Golăieşti, cu sediul în comuna
Golăieşti, judeţul Iaşi, str.Vad, nr.51, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al comunei Golăieşti.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 26.10.2015, ora 08.00; -Proba interviu în data de
26.10.2015, ora 13.00. În vederea înscrierii la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic sau
administraţie publică; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice
minimum 2 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de 14.10.2015, ora
14.00, la sediul Agenţiei Naţionale a funcţionarilor
Publici. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei. Tel.: 0232.236.614.
Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
cu sediul în București, Valea Oltului 31-35, cod fiscal
26479633, organizează concurs pentru ocuparea a 1
post vacant de Inspector specialitate, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura conform H.G.
286/2011 modificată și completată prin H.G.
1027/2014, astfel: Proba scrisă- 19.10.2015, ora 10.00,
Proba interviu- 20.10.2015, ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
condițiile specificate la art.3 din Anexa la H.G.
286/2011 actualizată; -studii superioare de lungă

durată în domeniul administraţiei publice/ profil
tehnic; -experienţă pe funcţii studii superioare de
minim 5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs (întocmite conform art. 17 din
H.G. 286/2011 actualizată) până la data de
12.10.2015, ora 14.00 la sediul DAFL S6. Relaţii
suplimentare la sediul: D.A.F.L.S.6, telefon:
0725555903, fax: 0213657473, E-mail: relatiicupublicul@dafls6.ro.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în
temeiul O.U.G nr. 45/2008 și H.G. nr. 611/2008,
anunţă scoaterea la concurs a următoarelor funcţii
publice vacante de execuție: 1. Direcția Generală
Pescuit– AM POP: -două posturi de consilier superior- Condiţii specifice: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice– minimum 9 ani; -un
post consilier asistent- Condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice– minimum 1 an; -un post consilier principalCondiţii specifice: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice– minimum 5 ani;
Concursul va avea loc la sediul M.A.D.R. în data 08
octombrie 2015, orele 10,00 proba scrisă. 2. Direcția
Generală Dezvoltare Rurală– AM PNDR: -un post
vacant de consilier principal- Condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în științe sociale;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoașterea unei
limbi internaționale (engleză)- nivel mediu. -un post
vacant de consilier superior- Condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în științe sociale,
științe inginerești, matematică și științe ale naturii;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoașterea unei
limbi internaționale (engleză)- nivel mediu. -un post
vacant de consilier superior- Condiţii specifice: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 9 ani; cunoașterea unei limbi
internaționale (engleză/ franceză)- nivel de bază;
cunoștințe operare calculator- nivel de bază.
Concursul va avea loc la sediul M.A.D.R. în data 12
octombrie 2015, orele 10,00 proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei
de concurs în termen de 8 zile, de la data publicării
(25 septembrie 2015). Bibliografia, condiţiile specifice
de participare precum şi actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi afişate la sediul
instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucureşti
şi vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr. 38-40,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
n r. 2 5 5 0 1 1 7 4 0 0 4 3 3 / 2 0 0 9 . N r.
47491/24-09-2015. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile:
- Autoturism Volkswagen Touran, serie
șasiu: WVGZZZ1TZ5W089523, nr.
înmatriculare PH-10-VPO - Prețul de
pornire al licitației este de 10.710 lei,
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 14.10.2015, ora 10.00.
Anunțul nr. 47491/24.09.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244.283006, persoană
de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
25.09.2015.
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sector 6, organizează concurs pentru posturi contractuale de execuţie, perioadă determinată în data de
12.10.2015 ora 10.00 proba scrisă/ practică şi interviu
pe 14.10.2015 ora 10.00 pentru următoarele posturi
temporar vacante: 1. Centrul de Recreere și Dezvoltare Persoanală “Conacul Golescu Grant” -1 post de
inspector de specialitate- Perioadă determinată până
în luna martie 2017. Condiţii de ocuparea postului:
studii superioare socio-umane; vechime/ experienţă 1
an; 2. Complex de Servicii Sociale “Istru”: -1 post de
referent- Perioadă determinată până în luna august
2017. Condiţii de ocuparea postului: studii medii;
vechime/ experienţă 1 an; Munca se desfăşoară în
ture. 3. Complex de Servicii de Recuperare: -1 post
de inspector de specialitate- Perioadă determinată
până în luna mai 2017. Condiţii de ocuparea
postului: studii superioare socio-umane; vechime/
experienţă 1 an; 4. Centru Social Multifuncţional
“Harap Alb”: -2 posturi de muncitor calificat
(infirmieră/ îngrijitor)- Perioadă determinată până în
luna septembrie 2016. Condiţii de ocuparea postului:
studii generale/ medii; vechime/ experienţă 1 an;
Certificat de calificare infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor copii; 5. Centru Social Multifuncţional “Pinocchio”: -2 posturi de asistent medical- Perioadă
determinată până în luna ianuarie 2017, respectiv,
octombrie 2016. Condiţii de ocuparea postului: studii
medii (liceu sanitar)/ postliceale/ superioare;
vechimea/ experienţă 1 an; Certificat de membru
OAMGMAMR avizat pentru autorizarea exercitării
profesiei și asigurare malpraxis medical. 6. Centru
Social Multifuncţional “Neghiniţă” -1 post de
muncitor calificat (infirmieră/ îngrijitor)- Perioadă
determinată până în luna octombrie 2016. Condiţii
de ocuparea postului: studii generale /medii;
vechime/ experienţă 1 an; Certificat de calificare
infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor copii; 7. Serviciul
Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap -1
post de psiholog- Perioadă determinată până în luna
mai 2017. Condiţii de ocuparea postului: Studii
superioare în domeniul psihologiei; Vechime /experienţă 1 an; Atestat de liberă practică emis de către
Colegiul Psihologilor din România; Dosarul de
înscriere la concurs se depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a la sediul D.G.A.S.P.C.
Sector 6, Bucureşti, Str. Cernişoara, nr.38-40 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documente
prevăzute la art.6, sect.2, conform H.G.nr.286/2011
*actualizat. Concursul se va desfăşura în str. Floare
Roşie nr. 7A -Bucureşti- Sector 6. Condiţiile de
desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.
ro. Relaţii suplimentare la tel. 021/745.72.37 int.133.

CITAȚII
Municipiul Iaşi prin primar, Consiliul Local Iaşi şi
Statul Român, prin Ministerul Economiei şi
Finanţelor sunt citate la Judecătoria Iaşi, în dosar
nr. 2232/245/2015 în data de 06.10.2015, ora 8.30, la
Completul 17, în calitate de pârâţi, în proces cu
Lazăr Liviu, Lazăr Cristina şi Lazăr Daniel din Iaşi,
str. Simion Bărnuţiu nr. 92 A, având ca obiect
“UZUCAPIUNE”.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației în data de
09.10.2015, ora 10.00, la sediul din
strada 23 August nr. 13, oraș Slănic,
privind vânzarea: - Autotractor Daf
FT95.430 350, an fabricație 1995,
prețul de pornire al licitației este de
19.815 lei, exclusiv TVA; Autotractor
Man 19.403 Silent, an fabricație 1995 18.915 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă
Koegel SN24P100, an fabricație 1999 7.500 lei, exclusiv TVA; Semiremorcă
Craven Tasker, an fabricație 1990 6.068 lei, exclusiv TVA. Anunțul nr.
13105 din 23.09.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244.240976,
persoană de contact: Petre Adina. Data
aﬁșării: 25.09.2015.
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Pârâtul Ţîrdea George este chemat la Judecătoria Iași,
str. Anastasie Panu nr. 25, jud. Iași, în data de
14.10.2015, complet C12MF, ora 9.00, în dosarul nr.
42044/245/2014 – exercitare exclusiva a autorităţii
părintești, în proces cu reclamanta Ţîrdea Elena
Mihaela.

ziua de 12.10.2015, ora 9.00, la sediul Primăriei
comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău. Preţul de
pornire este de 90 lei. Caietul de sarcini poate fi
cumpărat începând cu data de 01.10.2015 de la secretariatul Primăriei, la preţul de 100 lei. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0758.010707.

Se citează pârâtul Zanotti Andrea cu ultimul domiciliu in Crescentino, Provincia di Vercelli, Piazza
Garibaldi nr. 22, Italia, pentru data de 5.11.2015, ora
8,30, la Judecătoria Iași, C02, dosar nr.
37025/245/2014, reclamant Ghervasuc Andreea
Carmen, obiect divorţ, exercitare autoritate
părintească, stabilire domiciliu minor.

Debitorul SC Rubinio Club SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: Proprietate imobiliară situată în
București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 31, bl. 29, parter,
sector 2, formată din: -Teren, în suprafață de 1.474
mp; -Construcțiile edificate pe acesta: C1 -fost cinematograf, structurat pe S+P, cu o suprafață construită
la sol de 1.345mp. C2 -casa bilete, structurată pe
parter, cu o suprafață construită la sol de 5 mp. Prețul
de pornire al licitației pentru proprietatea imobiliară
este de 1.299.642 euro, exclusiv TVA. Prețul Caietului
de sarcini este de 8.000 lei, exclusiv TVA. Prima
ședință de licitație a fost fixată la data de 01.10.2015,
ora 15.00 iar dacă proprietatea imobiliară nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații au
fost fixate în data de 08.10.2015, 15.10.2015 și în
fiecare zi de joi, ora 15.00, până la sfârșitul anului
2015. Participarea la licitație este condiționată de:
- c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r. R O 9 2 U G BI0000792003035RON deschis la Garanti Bank
Sucursala Lipscani, cel târziu cu o zi înainte de data și
ora stabilită pentru ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației; -achiziționarea
cel târziu cu o zi înainte de data și ora stabilită pentru
ședința de licitație a Caietului de sarcini. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et.2,
cam. 203, sector 1. Pentru relații suplimentare sunați
la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

Dodiţă Vasile este chemat la Judecătoria Hârlău, in
calitate de pârât in dosarul nr. 1470/239/2014, pentru
ziua de 9.10.2015, ora 8.00, cauza având ca obiect
divorţ, în contradictoriu cu Dodiţă Iuliana.
Se citează SC Paniliv SRL din Covasna, str. Gabor
Aron, nr. 6, jud. Covasna, având CIF 31607950, în
calitate de pârâtă, la Judecătoria Sfântul Gheorghe, în
dosarul nr. 2593/305/2015, pentru termenul de judecată din 14 octombrie 2015, ora 9.00, cam.36,
completul C8, în contradictoriu cu reclamanta
Dobrogea Grup S.A. din Constanţa, având ca obiect
ordonanţă de plată.

NOTIFICĂRI
S.C. GDF Suez Energy Romania SA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Extindere
conductă şi branşament gaze naturale pentru Tudor
Marian, propus a fi amplasat în com. Dragomireşti,
sat Dragomireşti, str. Pădurii, nr. 4B, jud. Dâmboviţa.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul A.P.M. Dâmboviţa din mun. Târgovişte, str.
Calea Ialomiţei, nr. 1, judetul Dâmboviţa şi la sediul
S.C. GDF Suez Energy Romania SA, mun. Bucureşti,
str Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, în zilele de luni-vineri,
între orele 09:00 – 16:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa

LICITAȚII
Comuna Vintilă Vodă, judeţul Buzău, vinde prin licitaţie publică cu strigare, cantitatea de 3893 mc lemn
esenţă molid, marcatura fiind în punctul “Giurgiu”
comuna Gura Teghii, judeţul Buzău, vânzarea
lemnului făcându-se pe picior. Licitaţia va avea loc în

Debitorul SC Zadumit Com Prod SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate
imobiliară, teren și construcții “Spațiu Comercial
Restaurant” situat în Municipiul Ploiești, Bld. Republicii nr. 192, Județ Prahova. Prețul de pornire licitație
este de 150.000,00 Euro exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe
în valoare de 10.071,00 Lei exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliară aflată în
proprietatea SC Zadumit Com Prod SRL este de
2.500,00 lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe,
aparținând SC Zadumit Com Prod SRL reprezintă
50% din valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Opricescu Gheorghe Antonio – Mioveni,
după cum urmează: Denumire: Apartament în suprafață de 51 mp, compus din 2
camere. Valoare [Ron, fără TVA]: 90.750 lei. Prețurile menționate reprezintă 75%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO 69TREZ 0495 067X XX01
4650, deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 07/10/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
08/10/2015, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Mioveni. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decaderii, până în
ziua anterioara licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal
Orășenesc Mioveni.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Newmidi Bar Cactus SRL - Mioveni,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cuptor tuburi anulare 124
m, 45.000 lei; Mașină modelat rotund teﬂon, 40.800 lei; Mașină modelat lung,
16.100 lei; Malaxor cuvă ﬁxă, 14.700 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 06/10/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
07/10/2015, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decaderii, până în ziua anterioara licitației.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la SFO Mioveni, tel. 0248.260665.

listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitație este condiționată de:
- c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r. R O 7 2 B I TR003010064199RO01 deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești, până
la orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției
de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietului de sarcini și a
Regulamentului de licitație pentru proprietatea imobiliară și pentru mijloacele fixe, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară și pentru
mijloacele fixe prima ședință de licitație a fost stabilită
în data de 02.10.2015, ora 14.00, iar dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de 09.10.2015, 16.10.2015,
23.10.2015, 30.10.2015, ora 14.00. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
CONPET S.A. Ploiesti, achizitioneaza bunuri/
servicii/lucrari,confom Normelor procedurale
interne de achizitii, aprobate prin Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 4 din 29.04.2014, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015
a Consiliului de Administratie al societatii. In
perioada 18.09.-24.09.2015 au fost postate pe site-ul
CONPET urmatoarele achizitii: Invitatiile/anunturile de participare, insotite de documentele care
stau la baza intocmirii ofertelor, se gasesc pe pagina
proprie de internet (www.conpet.ro) , la sectiunea
Achizitii publice: - Servicii de proiectare pentru
executia lucrarilor de inlocuire conducta de transport titei 65/8” Ochiuri-Moreni, in zona statie
Ochiuri - traversare parau Slanic, in lungime de
cca. 600 m si in zona islaz Ocnita in lungime de cca.
3000 m (total cca. 3600 m) si refacere instalatie de
lansare curatitoare din incinta Statiei Ochiuri Servicii de elaborare studiu de solutie si de proiectare pentru executia lucrarilor de inlocuire
conducta de transport gazolina 65/8” Ticleni-Ploiesti, in zona D.J. 643 Bals-Zatreni (sat Diculesti) subtraversare proprietati particulare, in lungime de
cca. 300 m. - Servicii de elaborare studiu de solutie
si proiectare pentru executia lucrarilor de punere in
siguranta conducta de transport titei Ø 10 3/4” F1
Ticleni-Ploiesti, mal drept parau Pesceana, loc.
Livezi, jud. Valcea; - Servicii de elaborare studiu de
solutie si servicii de proiectare pentru executia
lucrarilor de inlocuire conducta de transport titei Ø
12” si Ø 14” Cartojani-Ploiesti in zonele: Crivat-Catunu pe o lungime de cca. 550 m + 30 m foraj
orizontal subtraversare DN 1A Bucuresti-Ploiesti,
loc. Ghimpati - traversare rau Colentina pe o
lungime de cca. 500 m si loc. Sfantu Gheorghe Crevedia Mica, pe o lungime de cca. 1100 m, cu un
total de 2180 m pe fir. - Servicii de vaccinare antigripala - anul 2015. - Servicii de dezinsectie/deratizare la punctele de lucru apartinand
societatii. - Furnizare sisteme de calcul de tip laptop
si desktop; - Furnizare piese auto. - Furnizare
energie electrica pentru 200 locuri de consum apartinand CONPET S.A. Ploiesti, lotizat. Director
Departament Managementul Achizitiilor si Investitiilor Ing. Radu Albu. Sef Serviciu Achizitii Jr.
Agripina Tircavu. Serviciu Achizitii Exp. Ap
Corina Iosif.

Debitorul SC Egea Prod S.R.L. societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1. Teren situat în Ploiești, str. Văleni
nr. 31B, județul Prahova, având suprafața de 289 mp.
Prețul de pornire al licitației este de 72.840,00 Euro
exclusiv TVA; 2.Mijloace fixe și obiecte de inventar în
valoare de 10.833,72 Lei exclusiv TVA. Prețul caietului
de sarcini pentru imobil “teren aflat în proprietatea SC
Egea Prod SRL este de 1000 Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitaților pentru imobil, mijloacele fixe și
obiectele de inventar reprezintă 60% din valoarea de
piață exclusiv TVA, din raportul de evaluare pentru
fiecare bun în parte iar listele cu aceste bunuri pot fi
obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO88BITR003010035250 RO01 deschis la Veneto
Banca S.P.C.A. Ag. Ploiești până cel târziu cu 2 zile
înainte de ședința de licitație ora 16.00, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației, -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietatea imobiliară,
autovehicule, mijloacele fixe și obiectele de inventar, de
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară, mijloacele fixe și obiectele de inventar, prima
ședință de licitație a fost fixată în data de 01.10.2015 ora
14:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în data 08.10.2015,
15.10.2015, 22.10.2015, 29.10.2015 ora 14:00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil dl.
Cristian Ciocan, 0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
Pierdut autorizaţia nr. 433752 din 23.03.2015 SC
Balkaneurotir SRL. O declar nulă.
Pierdut card de identitate pentru avocat, emis de
C.C.B.E- Consiliul Barourilor Europene, Uniunea
Natională a Barourilor din România, pe numele Bălan
Felician Răzvan. Îl declară nul.
Pierdut certificat membru C.M.D.R. seria AHZ nr. 45
din 20.12.2007, eliberat de Colegiul Medicilor Dentiști
din România, pe numele dr. dentist Zetu Liviu. Se
declară nul.
S.C. Staff Collection S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str.
Corneliu Coposu nr.5, Sector 3, cu datele de identificare
J40/13540/1994 şi C.U.I. 6003880, declară pierdut (nul)
Certificatul Constatator eliberat la data de 10.09.2008
în baza declaraţiei nr. 450242 din data de 04.09.2008.
Asociaţia Studenţilor la Matematică şi Informatică cu
C.I.F. 25460950 cu sediul în Bucureşti, Sector 3, declară
pierdută (nulă) ştampila rotundă.
Subsemnatul Ciolac Giani domiciliat în localitatea
Codlea, str. 9 Mai, Bl. 20, Sc. B, Ap. 3, jud. Braşov, am
pierdut certificatul de pregătire profesională cu seria
C.P.C. MARFĂ în data de 17.09.2015 în Belgia. Declar
nul.
Provindent Financial România IFN SA, cu sediul în
Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 133, Central Business
Park, corp D-E, et. 1, corp D, et. 2, Sector 4,
J40/1682/2006, CUI nr. 18346091, declară pierdute şi
nule următoarele chhitante cu seriile se mai jos:
A6888781; A6888782; A6888783; A6888784; A6888785;
A6888786; A6888787; A6888788; A6888789; A6888790;
A6888791; A6888792; A6888793; A6888794; A6888795;
A6888796; A6888797; A6888798; A6888799; A6888800.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru regiunea ﬁscală Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 09.10.2015, ora
14.00, ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de
insolvență privind pe debitoarele: 1. S.C. Falin SRL, CUI 18246599, Alexandria; 2.
Media ATV SRL, CUI 16961871, Alexandria; 3. Sago RA, CUI 1388700, Turnu
Măgurele; 4. Corstel SRL, CUI 6690503, Alexandria; 5. Kristex Impex SRL, CUI
26083662, Turnu Măgurele; 6. San Prosper SRL, CUI 18595840, Com. Siliștea; 7.
Azucar Sincron Service SRL, CUI 18422164, Com. Uda-Clocociov; 8. Craciun F & M
SCS, CUI 1380404, Alexandria; 9. Momoc SRL, CUI 20650644, Com. Gratia; 10.
Mas Media Semnal SRL, CUI 18738753, Com. Bujoreni, aﬂate pe rolul Tribunalului
Teleorman, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și
selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Ofertele vor ﬁ depuse în plic sigilat, individual, la registratura Administrației
Județene a Finanțelor Publice Teleorman, str. Dunării, nr. 188, Alexandria, jud.
Teleorman.

