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OFERTE SERVICIU
l Angajam electrician, lucrul
in 3 schimburi, zona Militari
Bucuresti. 0745.989.709.
l Angajam lucrator gestionar
si sofer livrator la depozitul
din Pantelimon. Tel: 0786
236963.
l Angajăm șoferi de TIR,
Danemarca –Norvegia.
Condiții de muncă și salarii
avantajoase. Relații la telefon:
+45/25351103, +40/743160861.
E-mail: job.drivers@intercargo-scandinavia.dk. SASS
Logistics SRL
l Personal angajare urgent cu
experienţă în pregătirea şi
procesarea clătitelor, 4 posturi.
Punct de lucru în incinta Gării
de Nord Bucureşti.
0724925883.
l Angajăm zidari, dulgheri şi
fierari în Constanţa. Oferim
cazare şi salariu net 3.0003.500 lei lunar. Telefon:
0754.584.872.
SELECTĂM PERSONAL
HOTELIER: SPĂLĂTORI
DE VASE, CAMERISTE,
BUCĂTARI, OSPĂTARI,
BARTENDERI,
COAFEZE, MASEUZE,
PATISERI, BRUTARI,
P E N T R U N AV E D E
C ROA Z I E R Ă D E 5
STELE PE RÂURI ÎN
EUROPA. FĂRĂ COMISION! CERINŢE: LIMBA
E N G L E Z Ă Ş I / S AU
GERMANĂ/FRANCEZĂ.
HOTEL@RIVER-JOBS.
COM. TEL.021.320.98.10.
l Primăria Oraşului Sinaia, cu
sediul în localitatea Sinaia,
Bd.Carol I, nr.47, judeţul
Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de:
-Salvator montan gradul I în
cadrul Serviciului Public de
Salvamont Sinaia= 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
21.09.2017, ora 11.00, -Interviul în data de 25.09.2017, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs/examen, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii medii sau generale;
-atestat de salvator montan
valabil la data depunerii dosarului de înscriere; -vechime în
specialitate de salvator montan
de minim 4 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
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la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul Primăriei Sinaia,
Bd.Carol I, nr.47, jud.Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Sinaia, persoană de
contact: Olaru Isabela, telefon:
0244/311.788, interior: 132.
l Centrul de recuperare și
reabilitare neuropsihiatrică
Călugăreni, cu sediul în localitatea comuna Eremitu, sat
Călugăreni, str.Bisericii, nr.54,
judeţul Mureș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
-Asistent social 1 post,
-Psiholog stagiar 1 post,
-Instructor de ergoterapie 1
post, -Animator socio-educativ
1 post, -Spălătoreasă 1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
21.09.2017, ora 9.00 (pentru
toate funcțiile); -Proba interviu
în data de 25.09.2017, ora
11.00 (pentru funcția de asistent social, psiholog stagiar,
instructor de ergoterapie,
animator socio-educativ);
-Proba practică în data de
25.09.2017, ora 9.00 (pentru
funcția de spălătoreasă).
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Asistent social: studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
de specializare, în domeniul
asistenței sociale; Psiholog
stagiar: studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie,
specializarea psihologie;
Instructor de ergoterapie:
studii medii, respectiv ciclul
superior de liceu 12 clase, finalizate cu diplomă de bacalaureat; Animator socio-educativ:
studii medii, respectiv ciclul
superior de liceu 12 clase, finalizate cu diplomă de bacalaureat; Spălătoreasă: studii
generale. -vechime: Asistent
Social: 1 an vechime în specialitate; Psiholog stagiar: 1 an
vechime în specialitate;
Instructor de ergoterapie: 1 an
vechime; Animator socio-educativ: 1 an vechime; Spălătoreasă: fără vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Centrului de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Călugăreni. Relaţii
suplimentare la sediul:
Centrului de recuperare și

reabilitare neuropsihiatrică
Călugăreni, persoană de
contact: dr.Schmidt Lorand,
telefon: 0265.347.042, fax:
0265.347.042, e-mail: crrn.
calugareni@yahoo.ro.
l Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea, cu
sediul în localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26,
judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
administrator, 1 post, perioadă
nedeterminată (conform HG
286/23.03.2011). Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă: în data de 21 septembrie
2017, ora 12.00, -Proba
interviu: în data de 27 septembrie 2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii:
medii absolvite cu diplomă,
-vechime în muncă: minim 7
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 Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26,
judeţul Vâlcea, începând cu
data de 31 august 2017 până
pe data de 13 septembrie 2017
(inclusiv). Relaţii suplimentare
la sediul Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea din
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I,
nr.26, judeţul Vâlcea, persoana
de contact: Dragomir Iuliana,
telefon: 0250.739.221, fax:
0250.739.221. Condiţiile de
participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi
tematica vor fi afişate la sediul
Bibliotecii Judeţene Vâlcea şi
pe site-ul instituţiei -www.bjai.
ro
l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii,
organizează la Bucureşti, în
perioada 30 august 2017 –14
martie 2018, concursul de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie în condiţiile
art. 52– 52 indice 7 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
precum şi ale Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea a concursului de promovare în funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.

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

74/31 ianuarie 2012, modificată şi completată. Concursul
se organizează pentru
ocuparea unui număr de 6
posturi de judecător vacante,
din care 4 posturi la Secţia
penală şi 2 posturi la Secţia de
contencios administrativ şi
fiscal. Concursul constă într-o
probă având ca obiect evaluarea actelor întocmite de
candidaţi sau care privesc
activitatea acestora, un
interviu susţinut în faţa
Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii şi o probă
scrisă cu caracter practic. Se
pot înscrie la concurs judecătorii şi procurorii care au cel
puţin gradul de curte de apel
sau parchet de pe lângă curtea
de apel, îndeplinesc condiţiile
minime de vechime prevăzute
de art. 52 alin. 3 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care la
ultimele 3 evaluări au avut
calificativul „foarte bine” şi nu
au fost niciodată sancţionaţi
d i s c i p l i n a r. C e r e r i l e d e
înscriere la concurs se depun la
Consiliul Superior al Magistraturii, până la data de 15
septembrie 2017, conform
calendarului de desfăşurare a
concursului aprobat. Tematica
şi bibliografia se publică pe
pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii
şi a Institutului Naţional al
Magistraturii. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe
paginile de Internet ale Consiliului Superior al Mag

scris; -studii superioare economice de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau
echivalentă; 3 ani vechime în
specialitatea studiilor; -perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice;
-experiență în domeniul achizițiilor publice de minim 2 ani.
2.Consilier juridic gr.II S- achiziții publice. Condițiile de
participare: -cetăţenie română;
-fără antecedente penale;
-cunoașterea limbii române
vorbit şi scris; -studii superioare juridice de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; 6 luni vechime
în specialitatea studiilor. 3.
Inspector de specialitate gr.II
S- achiziții publice. Condițiile
de participare: -cetăţenie
română; -fără antecedente
penale; -cunoașterea limbii
române vorbit şi scris; -studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; 3 ani și 6 luni
vechime în specialitatea studiilor. 1.Inspector de specialitate
gr.II S- compartiment financiar-contabil și buget. Condițiile
de participare: -cetăţenie
română; -fără antecedente
penale; -cunoașterea limbii
române vorbit şi scris; -studii
superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; 3 ani și 6 luni
vechime în specialitatea studiilor, conform HGR 286/2011
cu modificările și completările
ulterioare. Concursul se va
desfășura la sediul Centrului
Cultural “Bucovina” din
Suceava, str.Universității,
nr.48, etajul III, după cum
urmează: Proba scrisă în data
de 21.09.2017, ora 11.00, Interviul se va susține în maxim 4
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs la sediul instituției, în termen de 10 zile
lucrătoare de la apariția anunțului în Monitorul Oficial (data
afișării anunțului la sediul
instituției și pe site-ul acesteia).
Relaţii suplimentare la sediul:
din str.Universității, nr.48,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
telefon/fax: 0230.551.372,
e-mail: centrul_cultural_bucovina@yahoo.com
l Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării
următorului post contractual
vacant: -1 (un) post de croitor
cod COR 753201, pe perioadă
nedeterminată, în cadrul
Facultăţii de Design. Condiţii
specifice: -Vechime în specialitate -minim 15 ani; -Studii
generale; -Data-limită de
depunere a dosarelor de
concurs: 11.09.2017, ora 16.00;
-Data susţinerii probei scrise:
19.09.2017, ora 10.00; -Data
susţinerii interviului:
21.09.2017, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.
ro. Informaţii suplimentare
referitoare la concursurile de
mai sus pot fi solicitate de la
Serviciul Resurse Umane-Salarizare al universităţii,
telefon: 0257.280.702, interior:
4128.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Ţuică struguri şi prună 35
grade, Fărcaş, jud.Dolj.
Tel.0251.452.444.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în localitatea
Suceava, str.Universității,
nr.48, județul Suceava, organil Mihalachi Aurelia am
zează concurs pentru ocuparea
promovat la Judecătoria Botounui post vacant corespunşani o acţiune având ca obiect
zător funcției contractuale de
conducere de șef birou achiziții
declararea judecătorească a
publice gr.II S și a trei posturi
morţii ce formează obiectul
vacante corespunzătoare funcdosar nr. 14992/193/2017,
privind pe Ştefiuc Corneliu,
țiilor contractuale de execuție
născut la data de 18.01.1972,
de: consilier juridic gr.II S și
inspector de specialitate gr.II S
localitatea Călăraşi, judeţul
Botoşani.
la Biroul de achiziții publice,
inspector de
specialitate gr.II S.C. ASUC INT S.R.L., titular al proiectului: Construire hala, Imprejmuiri, Drum acces si
S la Comparti- racorduri utilitati in cadrul proiectului "CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C.
mentul financi- ASUC INT S.R.L.", propus a amplasat in municipiul Moreni, Pct. Islaz Teis, nr.cadastral
ar-contabil și 73483, judetul Dambovita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
b u g e t . 1 . Ș e f incadrare de catre A.P.M. Dambovita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
birou achiziții asupra mediului: "nu se supune evaluarii impactului asupra mediului", pentru proiectul:
publice: condi- Construire hala, Imprejmuiri, Drum acces si racorduri utilitati in cadrul proiectului "
CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C. ASUC INT S.R.L.", propus a amplasat in
țiile de particimunicipiul Moreni, Pct. Islaz Teis, nr.cadastral 73483, judetul Dambovita. Proiectul deciziei
pare: -cetăţenie de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot consultate la sediul Agentiei pentru
română; -fără Protectia Mediului Dambovita, din Targoviste, Str. Calea Ialomitei, nr.1, judetul
antecedente
Dambovita, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00-13.00 si vineri, intre 9.00-13.00, precum si
penale; -cunoaș- la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta
t e r e a l i m b i i comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data
române vorbit şi publicarii prezentului anunt.
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l Se citează numiții Burduhos
Nicolae lui Ștefan, Burduhos
Saveta și Burduhos Leon în
calitate de pârâți în dosar nr.
3012/265/2014 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Burduhos
Elena și Burduhos Dumitru,
având ca obiect acțiune în
constatare , cu termen la
10.10.2017
l Se citează numitul Pop
Daniel în calitate de pârât în
dosar nr. 2885/265/2016 al
Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Solcan Maria, având ca
obiect succesiune, validare
contract, ș.a., cu termen la
10.10.2017
l Se citează numiții Rebrișorean Ioan, Bazga Ilie, Lăzăroe
Maria s.l. Berendea Maxim,
Lăzăroe Iftinia s.l.Gălușcă
Ieremie, Euthymia Lazarie s.l.
Ierosimie Galuska, Nuti
Todosa lui Precup și Kandale
Trofim căs. cu Burta Ioan, în
calitate de pârâți în dosarul nr.
612/265/2017 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Pui Mărioara, având ca obiect succesiune, edificare, întăbulare, cu
termen la 24.10.2017
l Se citează numiții Morozan
Gaftona căs. cu Vanca Iftinia,
Prangate Nastasia, Marcu
Vasile, Zaharie Marcu, Ioana
Nistor născ. Marcu și Prangate
Anastasia, în calitate de pârâți
în dosarul nr. 507/265/2017 al
Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Bataș Viorica, Bataș Ilie,
ș.a., având ca obiect succesiune, întăbulare, cu termen la
10.10.2017
l Se citează Mihalca Ioan, în
calitate de pârât în dosarul nr.
22/265/2016 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu
Sîngeorzan Raveca, având ca
obiect succesiune, întăbulare,
cu termen la 14.09.2017
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l Se citează pârâtul Păiuşi
Iulian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piteşti, str. Ion
Andrieşescu nr. 1, bl.J7, sc. E,
et. I, ap. 8, jud. Argeş, la Judecătoria Piteşti, pentru termenul
din 11.10.2017, în Dosar civil
8971/280/2016, divorţ fără
copii – culpă exclusivă, ora
8,30, complet C3-2, în contradictoriu cu reclamanta Păiuşi
Cornelia.
l Domnule Apostol Ioan
domiciliat in Bacau, Str. Stadionului nr. 12, sc. C, ap. 22, jud.
Bacau sunteti citat la Judecatoria Slatina in calitate de
parat, in dosarul civil nr.
4778/311/2013 pentru termenul
din 29.09.2017.
l SC Ideadoro SRL, cu sediul
în Târgu Mureş, str.Remetea,
nr.180, jud.Mureş, este invitată
la sediul Curţii de Arbitraj de
pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie Cluj, Str.Horea, nr.3,
et.2, cam.209, în data da
14.09.2017, ora 10:00, pentru
a-şi formula apărări şi a
depune concluzii în litigiul
aflat pe rolul acestei instanţe
de judecată, în dosarul arbitral
nr.24/2017.
l Numita Simion Evelina
Elena, cu ultimul domiciliu în
comuna Ciohorani, județul IS,
este chemată în această
instanță, Judecătoria Timișoara,P-ta Țepeș Vodă, nr. 2 TM,
sala 327, pentru ziua de
12.09.2017, completul C13C,
ora 09:00, în calitate de pârâta,
în proces cu Cepesi Marian
Viorel în calitate de reclamant,
pentru exercitarea autorității
părintești, în dosar
2608/325/2017.

DIVERSE
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,

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 nr.
1651108297291. Nr. 77151 din 29.08.2017. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Serviciul Fiscal Orășenesc Văleni anunță organizarea licitației, privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 11.09.2017, ora 10.00: Licitația 1;
Autoturism M1, Skoda Octavia, an fabricație 2004, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 9.816 lei (exclusiv TVA *). *) În
conformitate cu prevederile titlului VII din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
operațiunea este taxabilă cu cota de 19% TVA. Anunțul nr.
77151/29.08.2017 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la
primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea
ofertelor, puteți apela numărul 0244.283.006, int. 12/ camera
112. Data afișării: 30.08.2017.

ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar
conform incheierii din data de
25.08.2017 pronunţată de
Tribunalul Prahova, Secţia
Civilă, în dosarul
6270/105/2017, anunţă deschiderea procedurii generale a
insolventei a debitoarei Sudoterm SRL, cu sediul social în
Ploiesti, str. Rudului, nr. 262.
jud. Prahova, înregistrată la
ORC sub nr. J29/425/2015,
CUI RO28241840..Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
este 09.10.2017. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
publicarea in BPI a tabelului
preliminar al creanţelor este
27.10.2017. Termenul limita
pentru solutionarea eventualelor contestatii si definitivarea
tabelului creantelor este
14.11.2017. Adunarea creditorilor are loc la data de
01.11.2017 ora 15/00 la sediul
administratorului judiciar.
l Aceasta informare este efectuata de S.C. Conpet S.A., cu
sediul in Ploiesti, Str. Anul
1848, nr. 1-3, Prahova, ce
intentioneza sa solicite de la

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

SGA Prahova, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “Inlocuire
tronson de conducta de aproximativ 1350 m din conducta de
ø 8 5/8” Boldesti - Ploiesti,
intre ventil mal stang rau
Teleajen si iesire Balastiera”
propus a fi amplasat in
comuna Bucov, extravilan,
judetul Prahova. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat
al procesului de productie nu
vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma
cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului
de gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la
adresa SGA Prahova Str. Gh.
Gr. Cantacuzino, dupa data de
04.09.2017.
l În temeiul art. 15 şi 16 din
Legea nr. 350/2005, Comuna
Fibiș cu sediul în localitatea
Fibiș nr. 94/A județul Timiș,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

telefon/fax 0256/232095,
e-mail: primariafibis@gmail.
com publică: ANUNŢ DE
PARTICIPARE la procedura
de selecţie a proiectelor din
domeniul sportiv care urmează
a beneficia de finanţare nerambursabilă conform legii. Atribuirea contractelor cu
finanțare nerambursabilă se va
face pe bază de selecţie de
proiecte conform Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul
local al comunei Fibiș, pentru
proiecte de activitate sportivă
– Anexă la H.C.L. Fibiș nr. 39
din data de 30.05.2017, disponibil pe site-ul www.comunafibis.ro, Secțiunea Hotărâri de
Consiliu pentru programe
sportive de utilitate publică,
respectiv „Promovarea sportului de performanţă" și
programul „Sportul pentru
toţi". Conform Programului pe
anul 2017 privitor la acordarea
de finanţare nerambursabilă
pentru proiectele sportive,
p u b l i c a t î n M . O . n r.
157/23.08.2017, partea a VI-a,
suma alocată pentru proiectele
sportive este 15.000 lei. Data
limită de depunere a proiectelor este 15.09.2017, ora 16.

Accelerarea procedurii de
selecție se datorează necesității
de demarare a proiectelor
asociațiilor și fundațiilor care
solicită finanțare de la bugetul
local, dar și datorită faptului
că fiind la jumătatea trimestrului III, rămâne perioadă
scurtă până la sfârșitul anului
pentru utilizarea sumelor
alocate. Selecţia și evaluarea
proiectelor va avea loc în data
de 18.09.2017. Prezentul anunț
a fost publicat și în M. Of. nr.
159/25.08.2017 Partea a VI-a.
l SC Smart Management
Invest SRL anunţă publicul
interesat asupra deciziei etapei
de incadrare a APM Timis de a
nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si
de evaluare adecvata, pentru
proiectul “Extindere platforme
si circulatii auto in incinta”
propus a fi amplasat in
comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr 107, CF408562
Ghiroda, nr top 408562, jud
Timis. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consul-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal - 20002. Dosar de executare nr. 10330. Nr. 8269 din 22.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/
ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna septembrie, ziua 12. 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 12, luna septembrie, anul
2017, ora 10.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului ASOCIAȚIA „VALERIANA” TÂRGOVIȘTE, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Preot Toma
Georgescu, nr. 5, bl. 21, sc. C, ap. 9, jud. Dâmbovița, licitația a II - a, prețul de pornire al licitației este de 175510 lei (preț de evaluare
diminuat cu 25%, respectiv 234014 lei - 25% = 234014 lei - 58504 lei = 175510 lei): 1. Clădiri în suprafață de 786.11 mp - Ferma nr.
14 Tuicani compusă din: a). Clădire cantină în suprafață de 162,2 mp, P + 1, construită din zidărie portantă cu fundație, centură,
planșee beton armat, acoperită cu plăci ondulate din tablă zincată, situată pe str. Erupției, nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației
este de 30333 lei (preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 40444 lei - 25% = 40444 lei - 10111 lei = 30333 lei) - exclusiv TVA; b).
Clădire sediu în suprafață de 362 mp P + 1, construită din cărămidă, cu fundație stâlpi și planșee de beton armat, stâlpi metalici de
susținere planșeu terasă, acoperită cu plăci ondulate de tablă zincată, cu pardoseli din beton, situată în str. Erupției, nr. 62 - Moreni prețul de pornire al licitației este de 61839 lei (preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 82452 lei - 25% = 82452 lei - 20613 lei =
61839 lei) - exclusiv TVA); c). Ciupercărie în suprafață de 117 mp pe fundație, sâmburi de beton armat, acoperită cu plăci de
azbociment tip sandwich, cu pardoseli din beton, situată în str. Erupției, nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de 9453 lei
(preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 12604 lei - 25% = 12604 lei - 3151 lei = 9453 lei) (exclusiv TVA); d). Cabină poartă în
suprafață de 8.91 mp, construită din zidărie portantă de cărămidă, acoperită cu plăci de beton, situată în str. Erupției, nr. 62 - Moreni prețul de pornire al licitației este de 6898 lei (preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 9198 lei - 25% = 9198 lei - 2300 lei = 6898
lei) - exclusiv TVA); e). Clădire șopron copertină în suprafață de 120 mp construită cu stâlpi din beton armat, acoperită cu plăci de
azbociment, situată în str. Erupției, nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației este de 9475 lei (preț de evaluare diminuat cu 25%,
respectiv 12634 lei - 25% = 12634 lei - 3159 lei = 9475 lei) (exclusiv TVA); f). Clădire șopron pentru animale, în suprafață de 16 mp
construită din zidărie portantă, acoperită cu plăci din azbociment, situată în str. Erupției, nr. 62 - Moreni - prețul de pornire al licitației
este de 7242 lei (preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 9656 lei - 25% = 9656 lei - 2414 lei = 7242 lei) (exclusiv TVA); 2. Teren
intravilan în suprafață de 5674 mp, aferent clădirilor din ferma nr. 14 - Tuicani, situat în str. Erupției, nr. 62 - Moreni - prețul de pornire
al licitației este de 50270 lei (preț de evaluare diminuat cu 25%, respectiv 67026 lei - 25% = 67026 lei - 16756 lei = 50270 lei)
(exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; S.F.O. Moreni, Ipotecă legală. *) În
conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă
(cota de TVA 19%). 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; 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 după actul de identitate/ pașaport; h).
declarația pe proprie 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 cumpărător, după caz: .... Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 30.08.2017.
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Jurnalul
Național
tate la sediul APM Timis, jud
Timis, localitatea Timisoara,
B-dul Liviu Rebreanu, nr
18-18A, in zilele de luni-joi
intre orele 8.00-16.30, vineri
intre orele 8.00-14.00, precum
si la urmatoarea adresa de
internet http://apmtm.anpm.ro
- Sectiunea acorduri de mediu.
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare
in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt,
pana la data de 4 septembrie
2017.

LICITAȚII
l Anunț Privind organizarea
licitației de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producția
anului 2017. Organizatorul
licitației: Primăria Comunei
Remetea, cu sediul în Comuna
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr.
10, Județul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax: 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data și ora desfășurării
licitației: 11.09.2017, orele
09:00. Locul desfășurării licitației: sediul Primăriei Comunei

Miercuri, 30 august 2017

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Remetea, Comuna Remetea,
Județul Harghita. Tipul licitației: licitație cu strigare. Licitația este organizată și se va
desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin HG
617/2016. Data și ora preselecției: 05.09.2017, ora 15:00 Data
și ora limită până la care poate
fi depusă documentația pentru
preselecție și înscrierea la licitație este 05.09.2017, ora 14:00.
Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației pentru fiecare partidă
sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată, oferit
la licitație este de 98 mc, volum
brut, din care: 1. Pe natură de
produse:
APV nr. HR - 18771067 UP
VII, Remetea –Vf. Caprei, UA
103 C, 105 A, 105 C, 106 C;
volum brut pus pe licitație: 98
mc. 2. Pe specii: Molid 98 mc;
volum brut pus pe licitație: 98
mc. Prețul de pornire a licitației este de: 240 lei/mc fără
TVA; conform HCL nr. 72 din
Octombrie 2016. După strigare
şi în continuare după fiecare
eventuală strigarte (dacă este
cazul) pasul de majorare a
preţului este de 5 Ron. Masa
lemnoasă fasonată oferită spre
vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică a
Comunei Remetea. Caietul de
sarcini poate fi solicitat de la

sediul organizatorului, începând cu data de 30.08.2017.
Pentru participarea la licitație,
solicitantul trebuie să depună,
până la data de 05.09.2017 ora
14:00, o cerere de înscriere la
licitație, la care trebuie să
anexeze documentele prevăzute în HG 617/2016. Pentru
informații și date suplimentare
vă puteți adresa organizatorului licitației: Comuna
Remetea, tel: 0266-352-101.
l Primăria comunei Victoria,
județul Iași, organizează în
data de 26.09.2017, orele 10,00,
la sediul din satul Victoria,
comuna Victoria, județul Iași,
licitație publică deschisă cu
strigare, pentru vânzarea
următoarelor terenuri situate
în intravilanul satului Victoria,
intravilanul satului Sculeni și
intravilanul satului Șendreni,
aparținând domeniului privat
al Comunei Victoria, indentificate în: a) Satul Victoria. Nr.
crt. / Denumire lot / Identificare cadastrală / Număr cadastral atribuit / Suprafaţa lot
- mp - / Prețul de pornire a
licitație / –lei- / Teren intravilan Victoria / T66, P 749/98 /
60921 / 1090 / 12600. / Terenintravilan Victoria / T66, P
749/100 / 60923 / 1140 / 13200.
/ Teren intravilan Victoria /
T66, P 749/101 / 60924 / 1000 /
11500. / Terenintravilan
Victoria / T66, P 749/104 /
60927 / 1154 / 13300. / Teren
intravilan Victoria / T66, P
749/105 / 60928 / 1080 / 12200.

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

/ Teren intravilan Victoria /
T66, P 749/106 / 60929 / 1000 /
11500. / Teren intravilan
Victoria / T66, P 749/107 /
60930 / 1000 / 11500. / Teren
intravilan Victoria / T66, P
749/133 / 60956 / 1089 / 12600.
/ Teren intravilan Victoria /
T66, P 749/139 / 60962 / 1090 /
12600. b) Satul Sculeni. Nr. crt.
/ Denumire lot / Identificare
cadastrală / Număr cadastral /
Suprafaţa lot - mp - / Prețul de
pornire a licitație / Teren
intravilan Sculeni / T42,
P323/11/1 / 62502 / 1813 /
33400 / Teren intravilan
Sculeni / T42, A326/20 / 62829
/ 1314 / 24200 / Teren intravilan Sculeni / T7, P68/3/2 /
63351 / 1109 / 20400 / Teren
intravilan Sculeni / T6, P50/6 /
63411 / 2473 / 45500 / Teren
intravilan Sculeni / T41,
P321/1 / 63577 / 1726 / 23900 /
Teren intravilan Sculeni / T41,
P321/3 / 63578 / 475 / 6600. c)
Satul Șendreni / Nr. crt. /
Denumire lot / Identificare
cadastrală / Număr cadastral /
Suprafaţa lot - mp - / Prețul de
pornire a licitație / Teren intravilan Șendreni / T1, A13 A14/1
VH16/2 / 63595 / 2300 / 23800.
Ofertele pot fi depuse de luni
până vineri, între orele 08:30 –
14:00, în perioada 30.08.2017 25.09.2017, la sediul Primăriei
comunei Victoria – Compartimentul Juridic, Contencios,
Achiziții, iar data limită pentru
solicitarea clarificărilor este
20.09.2017, orele 16:00. Relatii
privind licitația, amplasa-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița.
Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare Costeștii din Vale. Nr. 27335 din 23.08.2017.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna august,
ziua 23. 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 12, luna
septembrie, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului MIRCEA MIHAI - SILVIU, licitația I - a: a). Spațiu comercial în suprafață de 65 mp, situat în comuna Costeștii din Vale, strada Mărășești, nr. 156,
județ Dâmbovița, deținut în baza Proces - Verbal de recepție nr. 2865/08.07.2011, preț de pornire al
licitației 45.061 lei (exclusiv TVA *); Creditori, Sarcini; A.J.F.P Dâmbovița - S.F.O. Titu, P.V.
Sechestru nr. 15982/24.05.2016. *) 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; 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 după actul de identitate/
pașaport; h). declarația pe proprie 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației se va face în contul
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data
afișării: 30.08.2017.

mentul, caietul de sarcini se
poate obține de la sediul
Primăriei Victoria, satul
Victoria, comuna Victoria, cod
707580, telefon/fax
0232/295120, e-mail: primariavictoria@yahoo.com, începand
cu data 30.08.2017.
l Consiliul Local -UAT
Comuna Bucov anunţă licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei
suprafeţe de 4.679mp, teren
intravilan arabil, situat în
comuna Bucov, sat Bucov,
județul Prahova, Tarlaua 99 P
4115, 4118, având nr.cadastral
22703, Lot 2, aflat în domeniul
privat al comunei Bucov. Licitaţia publică deschisă cu strigare va avea loc în data de
12.09.2017, ora 10.30, la sediul
Primăriei Comunei Bucov, str.
Constantin Stere, Nr.1, jud.
Prahova. Termenul-limită de
depunere a ofertei este la data
de 12.09.2017, ora 10.00. Documentaţia de atribuire se poate
procura de la sediul Primăriei
Comunei Bucov, jud.Prahova
-Birou Registratură. Preţul de
pornire este de 1,11Euro/mp/
an, pasul minim de pornire
0,10Euro/mp/an. Data-limită
pentru solicitare clarificări este
la data de 08.09.2017, ora
12.00. Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de
10Lei, iar taxa de participare
100Lei. Oferta va conţine 1
(unu) plic sigilat ce conţine
documentele solicitate în
caietul de sarcini şi se va
depune într-un singur exemplar original. Garanţia de
participare la licitaţie este în
valoare de 2.384,00Lei şi va fi
plătită în contul Unităţii
Administrativ Teritoriale
Primăria Bucov, nr. RO62
TREZ5395006XXX000056,
deschis la Trezoreria Boldeşti
Scăieni sau în numerar la
sediul Primăriei. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei
Bucov, tel.0244.275.046 /int.21.
Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Prahova, Str. Văleni, nr.44, cod
poştal: 100125, tel.0244.544.230,
fax: 0244.541.272. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 29.08.2017.

PIERDERI
l Pierdut certificat de ambarcațiune de agrement Seria

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
04351 pentru ambarcațiunea
de agrement 0570, eliberat de
Căpitănia Portului Tulcea pe
numele Tudose Corneliu–
Adrian. Se declară nul.
l Pierdut certificat de înmatriculare autoturism MercedesBenz cu nr. de înmatriculare
BC-06-PES, proprietar Coarda
Cristina, emis de Poliţia
Bacău.
l Declar furat aparat taxat
marca Microsif 03 serie
T055CE2275M13 montat pe
ansamblul auto B-45-JJH.
l Declar nulă legitimaţie
R.A.T.B. de handicapat pe
numele Manolescu Florin
Lucian, valabilă până în anul
2019, deoarece persoana a
decedat la data de 30 iulie
2017.
l Subscrisa CARST’S Dent
S.R.L., J40/10356/2000, C.U.I.
13521256, cu sediul în Bucureşti, Drm. Taberei nr. 102, bl.
M15, sc. 1, et. P, ap. 4, sector 6,
declar pierdut certificatul de
înregistrare. Îl declar nul.
l Declar nul contract de întreţinere autentificat sub nr.
5681/17.07.1995, eliberat de
fostul Notariat de Stat Judeţean Giurgiu pe numele Dancu
Elena, din sat Vărăşti, com.
Vărăşti, str. Morii nr. 9, jud.
Giurgiu.
l S.C. Sigura Protect S.R.L.,
cu sediul in Bucuresti, Drumul
Balta Arin nr.4, Et. 2, Cam.1,
SECTOR 3, inregistrata cu
nr.J40/14917/2008, Cod Fiscal
RO24414956, reprezentata
prin Horia Mihai Nicolescu in
calitate de administrator
declar ca am pierdut “Certificatul Constatator pentru autorizare sediul social”, pe care-l
declar pierdut si nul.
l Firma Tezcon Storage
Systems SRL, cu sediul în Str.
Gheorghe Ţiţeica, 142, sector
2, Bucureşti, declară pierdut
Registrul Unic de Control. Se
declară nul.
l Pierdut CPC 011073001 pe
numele Floristean Didi
Marian. Il declar nul.
l Pierdut legitimaţie de
serviciu nr. 1687/2017 eliberată
de Curtea de Conturi a României pe numele Cuculescu
Adrian. O declar nulă.

