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OFERTE SERVICIU
l Municipiul Sighetu Marmaţiei
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
temporar vacant din cadrul Biroului relaţii cu publicul, cu respectarea prevederilor HG nr. 286/2011
cu modificările şi completările
ulterioare. Postul vacant este: -1
(unu) post de execuţie -inspector I.
Data desfăşurării concursului:
-proba scrisă în data 25.05.2016,
ora 09.00 şi interviul în data de
27.05.2016, ora 13.00. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei cam.6, în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Concursul va avea
loc la sediul instituţiei în Sighetu
Marmaţiei, str.Bogdan Vodă, nr.14.
Condiţii de participare generale:
-prevăzute de HG nr.286/2011 şi
condiţii specifice de ocupare
pentru postul de inspector I:
-studii superioare de lungă durată
cu diplomă de licenţă, în domeniile: administraţie publică,
juridic, economic şi domenii asimilate; -vechimea în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcţiei este de minimum 4 ani. Relaţii
suplimentare la nr.de telefon:
0262.311.001, int.138.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău organizează
concurs pentru ocuparea unui post
vacant de consilier gradul IA în
cadrul Compartimentului Resurse
Umane şi Interogare Baze de Date
cu încadrare pe perioadă nederminată. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice,
bibliografia şi tematica de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială (www.ocpibz.ro). Relaţii
suplimentare se obţin la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău,
b-dul Nicolae Bălcescu nr.48,
Biroul Resurse Umane şi Interogare Baze de Date, telefon
0238/711036.
l Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, cu
sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.
Avalanşei nr.20-22, scoate la
concurs, în data de 13.06.2016, ora

10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei următorul post vacant:
consilier, grad profesional debutant –Direcţia Resurse Umane,
Salarizare, Comunicare şi Secretariatul CA. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul sociologiei; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul ANOFM.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Constanţa, cu sediul în Constanţa,
Str. Lacului, nr. 14 scoate la
concurs, în data de 13.06.2016, ora
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante: 1.
Inspector, grad profesional principal– Centrul de Formare Profesională. Condiţii specifice de
participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
5 ani; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; 2. Inspector, grad profesional superior– Compartiment
Economie Socială. Condiţii specifice de participare la concursurile
pentru ocuparea funcţiilor publice
de execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice:
9 ani; Cunoştinţe de operare PC:

Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Înscrierile se fac în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Constanţa.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Str. Tudor Vladimirescu,
nr.1A scoate la concurs, în data de
13.06.2016, ora 10:00 (proba
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad
profesional asistent – Compartiment Executie Bugetară, Financiar, Contabilitate şi Administrare
Fond Garantare pentru Plata
Creanţelor Salariale, Condiţii
specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiinţelor economice;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Dâmboviţa.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi,
c u s e d i u l î n G a l a ţ i , S t r.
Domnească, nr.191 scoate la
concurs, în data de 13.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant: 1.
Inspector, grad profesional debutant- Birou Centru de Formare
Profesională. Condiţii specifice de
participare la concursurile pentru
ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi. Jud. Călăraşi, MRJ.
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 5914084. Nr. DEC
11332/06.05.2016. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 24.05.2016, orele 09,00 în
Călăraşi, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ţine etapa a 2 a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparţinând domnilor Bălan George şi Bălan Valerica, cu domiciliul în Jud. Călăraşi,
Mun. Călăraşi, str. Belşugului, Bl. A11, sc. 1, ap. 8, garantate în favoarea debitoarei Bălan Geval SNC
cu sediul în Jud. Călăraşi, Loc. Ulmu, cod fiscal 5914084, în dosar de executare nr. 5914084, preţul de
pornire al licitaţiei pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan în suprafaţă de 26.600 mp
situat în Loc. Ulmu, jud. Călăraşi, nr. cadastral 20757, înscris în cartea funciară nr. 20757 UAT Ulmu, în
valoare de 52.537 lei. - Teren extravilan în suprafaţă de 22.800 mp situat în Loc. Ulmu, jud. Călăraşi,
nr. cadastral 20753, înscris în cartea funciară nr. 20753 UAT Ulmu, în valoare de 45.032 lei. Asupra
bunului care face obiectul publicaţiei de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie ofertele
de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub
forma scrisorii de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, împuternicirea
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe paşaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, sub sancţiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor 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. Publicaţia de
vânzare va fi afişată în data de 10.05.2016. Relaţii suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.

Power Point, Internet-nivel mediu;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate
de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Galaţi.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează în
temeiul Hotărârii 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 criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare,
concursul din perioada 02.06.201607.06.2016 pentru ocuparea unor
posturi vacante contractuale de
execuţie pe perioadă determinată,
repartizate de la bugetul din venituri proprii, pentru o perioadă de
36 de luni, în vederea implementarii Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară, după
cum urmează: 2 posturi de consilier
cadastru, gradul II, prevăzute cu
studii superioare la Biroul Înregistrare Sistematică- O.C.P.I.Ilfov,
repartizate de la bugetul din venituri proprii pe perioadă determinată. Cerinţele posturilor: -Studii
universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenta sau
diplomă de absolvire (titlul de
inginer/inginer diplomat) -specializarea geodezie, cadastru, topografie, măsurători terestre;
-Vechime în specialitatea studiilor:
minim 6 luni; -Abilităţi comunicare; -Cunoştinţe operare calculator. Nu pot participa la concurs
persoanele care au fost sancţionate
disciplinar în ultimele 12 luni. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs este 23.05.2016, inclusiv,
orele 16,00, la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Ilfov. Concursul se va desfăşura la
sediul O.C.P.I. Ilfov, Şos.Kiseleff,
nr.34, sector 1: Proba scrisă: în data
de 02.06.2016, ora 09.00. Interviul:
în data de 07.06.2016, de la ora
11.00. Date de contact: telefon
021.224.60.85, interior 126; e-mail:
if@ancpi.ro. Pentru date suplimen-

tare consultaţi site-ul O.C.P.I. Ilfov:
www.ocpiif.ro, Secţiunea „Ştiri”.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov organizează
în temeiul Hotărârii 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 criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice din 23.03.2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concursul din perioada
03.06.2016-09.06.2016 pentru
ocuparea unor posturi vacante
contractuale de execuţie pe perioadă nedeterminată, repartizate
de la bugetul de stat, după cum
urmează: Serviciul Publicitate
Imobiliară -Biroul Relaţii cu
Publicul: 3 posturi, repartizate de
la bugetul de stat, prevăzute cu
studii medii, pe durată nedeterminată de timp: -2 posturi de referent
tr.IA; -1 post de referent tr.I.
Cerinţele posturilor: -referent tr.
IA: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Vechime
în muncă minim 6 ani şi 6 luni;
-Abilităţi comunicare; -Cunoştinţe
operare calculator. -Referent tr.I:
-Studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -Vechime în
muncă minim 3 ani şi 6 luni;
-Abilităţi comunicare; -Cunoştinţe
operare calculator. Nu pot participa la concurs persoanele care au
fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este
23.05.2016, inclusiv, orele 16,00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov.
Concursul se va desfăşura la
sediul O.C.P.I.Ilfov, Şos.Kiseleff,
nr.34, sector 1: Proba scrisă: în
data de 03.06.2016, ora 09.00.
Interviul: în data de 09.06.2016, de
la ora 09.00. Date de contact:
telefon 021.224.60.85, interior 126;
e-mail: if@ancpi.ro. Pentru date
suplimentare consultaţi site-ul
O.C.P.I.Ilfov: www.ocpiif.ro, Secţiunea „Ştiri”.
l Căminul Pentru Persoane
Vârstnice al Municipiului Bucureşti Academician Nicolae Cajal
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cu sediul în Bucureşti, str. Traian
nr.29, Sector 3, organizează
concurs conform HG
286/23.03.2011, pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante,
de: -Contabil sef S grad/treapta II
-1 post. Condiţii specifice: studii
superioare absolvite de lunga
durata cu diplomă de licenţă sau
echivalent in profil economic, min
5 ani vechime ; min 3 ani vechime
in contabilitatea institutilor
publice similare, membru activ
CECCAR , - Fiziokinetoterapeut S
specialist -1 post. Condiţii specifice: studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă, cursuri de
perfecţionare/ specializare în
domeniu, min 5 ani vechime în
specialitate, -Masor M ;G-1 post.
Condiţii specifice: studii medii
absolvite, specializare în domeniu,
min 1 an vechime în muncă experienţă, min 12 luni vechime în
muncă experienţă de lucru cu
persoane varstnice; - Ingrijitoare
G-2 posturi. Condiţii specifice:
absolvente de studii medii minim 8
clase , nu se solicita vechime in
munca -- Infirmiere G-4 posturi.
Condiţii specifice: absolvente de
studii medii minim 8 clase cu
dimploma de specializare , min 12
luni vechime în muncă experienţă
de lucru cu persoane varstnice. Asistent medical PL principal -6
posturi. Condiţii specifice: studii
postliceale sanitare/ echivalent,
absolvite cu diplomă sau certificat
de absolvire, aviz de exercitare a
profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, min 5
ani vechime în profesie, min 3 ani
experienţă de lucru cu persoane
varstnice. -Asistent social S –practicant -1 post. Condiţii specifice:,
absolvent cu diplomă de licenta in
domeniul asistentei sociale , aviz
de exercitare a profesiei emis de
Colegiul National de Asistenta
Sociala din Romania, min 5 ani
vechime în profesie, min 12 luni
experienţă de lucru cu persoane
varstnice. Concursul se va desfăşura la sediul din Str. Traian nr. 29
Sector 3 Bucureşti, astfel: - Proba
scrisă/ practică în data de
01.06.2016, ora 10.00. - Proba
interviu în data de 06.06.2016, ora
10.00/ se anunţa la afişarea rezultatului la proba scrisă. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească Condiţiile
generale prevăzute la art. 3 din

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi. Jud. Călăraşi, MRJ.
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 22695227. Nr. DEC
11333/06.05.2016. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 24.05.2016, orele 09,30
în Călăraşi, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ţine etapa a 3 a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparţinând doamnei Păunescu Roxana-Cornelia, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Nicolae Caranfil, nr. 54, garantate în favoarea debitoarei Rox Textile SRL cu sediul în Jud. Călăraşi, Loc.
Călăraşi, str. Cornişei, nr. 58, Bl. E21, Sc. E, Ap. 8. cod fiscal 22695227, în dosar de executare nr.
22695227, preţul de pornire al licitaţiei pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcţie (Secţie de
croitorie) în suprafaţă de 121 mp, Teren intravilan aferent construcţiei în suprafaţă de 200 mp situată
în Loc. Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi, nr. cadastral 20089, înscris în cartea
funciară nr. 20089 UAT Alexandru Odobescu în valoare de 41.361 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicaţiei de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie ofertele de cumpărare însoţite de
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie
bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, împuternicirea autentificată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice
străine - copie de pe paşaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitaţie la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoştinţă, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260
– 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor 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. Publicaţia de vânzare va fi afişată în data de
10.05.2016. Relaţii suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.
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ANUNȚURI

Anexa HG 286/23.03.2011. Condiţiile generale şi specifice pentru
participarea la concurs, bibliografia şi tematica sunt afişate la
sediul din Str. Traian şi pe site
www.caminvarstnicibucuresti.ro.
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 din
Str. Traian nr. 29 Sector 3 Bucureşti. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Serviciul Resurse
Umane, tel. 021.327.57.50. Mentionez ca prezentul anunt va inlocui
anuntul publicat in jurnalul National din data de 04.05.2016.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti,
cu sediul în Bucureşti, str.Academiei, nr.3-5, Sector 3, organizează
concurs conform HG
286/23.03.2011, pentru ocuparea
posturilor contractuale vacante:
-Infirmieră G -33 posturi. Condiţii
specifice: învăţământ general obligatoriu, diplomă de absolvire a
cursului de infirmiere. În cazul în
care nu posedă diplomă, persoanele care vor ocupa postul de
infirmieră sunt obligate să urmeze
pe cont propriu acest curs în
termen de 6 luni de la data angajării, nu se solicită vechime în
muncă. -Îngrijitoare G -4 posturi.
Condiţii specifice: învăţământ
general obligatoriu, nu se solicită
vechime în muncă. - Îngrijitoare
copii G -1 post. Condiţii specifice:
învăţământ general obligatoriu,

minim 6 luni vechime în muncă/
experienţă de lucru în colectivităţi
de copii/cu copii 0 -3 ani, constituie avantaj. -Asistent medical PL
-9 posturi. Condiţii specifice: studii
postliceale sanitare/echivalent,
absolvite cu diplomă sau certificat
de absolvire, aviz de exercitare a
profesiei de asistent medical generalist de la OAMGMAMR, minim
1 an vechime în profesie, minim 6
luni experienţă de lucru cu copiii.
-Asistent medical PL principal -2
posturi. Condiţii specifice: studii
postliceale sanitare/echivalent,
absolvite cu diplomă sau certificat
de absolvire, aviz de exercitare a
profesiei de la OAMGMAMR,
documente care atestă obţinerea
gradului principal, minim 1 an
vechime în profesie. -Asistent
medical S -2 posturi. Condiţii
specifice: studii superioare în
domeniu, absolvite cu diplomă de
licenţă, aviz de exercitare a profesiei de la OAMGMAMR, minim 1
an vechime în profesie, minim 6
luni experienţă de lucru cu copiii.
-asistent social principal S -3
posturi. Condiţii specifice: studii
superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul asistenţă
socială, aviz de exercitare a profesiei de asistent social principal de
la Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali, minim 1 an vechime în
profesie. -Medic primar S -1 post.
Condiţii specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în specialitatea medicină
generală, Certificat membru Colegiul Medicilor din România şi

marți / 10 mai 2016
Asigurare Malpraxis, vechime
specialitate minim 6 luni. -Referent tr.prof.IA -2 posturi. Condiţii
specifice: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, vechime
minim 6 ani şi 6 luni. -Referent
tr.prof.I -1 post. Condiţii specifice:
studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat, vechime minim 3
ani şi 6 luni. -Inspector specialitate
gr.prof.IA -11 posturi. Condiţii
specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul economic, socio-uman,
asistenţă socială, vechime specialitate minim 6 ani şi 6 luni.
-Inspector specialitate gr.prof.I -8
posturi. Condiţii specifice: studii
superioare absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul economic,
socio-uman, asistenţă socială,
vechime specialitate minim 3 ani şi
6 luni. -Inspector specialitate
gr.prof.II -2 posturi. Condiţii
specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul socio-uman, asistenţă
socială, vechime specialitate
minim 6 luni. -Arhivar -1 post.
Condiţii specifice: învăţământ
general obligatoriu, cursuri de
specializare în domeniu, minim 6
luni vechime în muncă. -Magaziner -1 post. Condiţii specifice:
studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat, cursuri de specializare în domeniu, minim 6 luni
vechime în muncă. -Pedagog recuperare M -7 posturi. Condiţii
specifice: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat profil
socio uman, cursuri de perfecţio-

nare/specializare în domeniu,
minim 6 luni vechime în muncă/
experienţă de lucru cu copiii,
constituie avantaj. Concursul se va
desfăşura la sediul din Str.Foişorului, nr.56-58, Sector 3, Bucureşti,
astfel: -Proba scrisă în data de
01.06.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 07.06.2016, ora
09.30. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute la art.3 din Anexa HG
286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
generale şi specifice pentru participarea la concurs, bibliografia şi
tematica sunt afişate la sediul din
Str.Foişorului şi pe pagina de
internet: www.dgas.ro, secţiunea
Cariere. 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 din Str.Foişorului, nr.56-58,
Sector 3, Bucureşti. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
Resurse Umane, tel.:
021.314.23.15.

VÂNZĂRI CASE
l Vând vilă nouă stațiunea Băile
Olănești, 263 mp cu 6 dormitoare,
living – 40 mp; încălzire podea;
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri,
încălzire pe lemne, curent și
solară; acces gaze; curent mono și
trifazic; apă curentă + fântână,
canalizare; magazie, foișor, 2
terase deschise; parțial mobilată.
Se poate folosi și ca pensiune;
teren 1730 mp, poziție stradală.
Merită văzută. Preţ 420.000 Euro,
negociabil. Pentru oferte serioase,
colaborăm şi cu agenţii imobiliare.
Relații la telefon: 0765/039813.
Site vizualizare poze: http://curieruldevalcea.ro/anunturi/.

CITAȚII
l S.C. NOR Security Solutions
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str.
Virgil Madgearu nr. 25D, Sector 1,
este citată în calitate de intimată
dosarul nr. 20717/3/2014, în data
23 Mai 2016, la Curtea de Apel
Bucureşti, Splaiul Independenţei
nr. 5, Sector 4, ora 9.00, camera
E-119 –Sanda Ghimpu, Complet
S7 c1a as-lm.

l Pârâta S.C. MIVA Prod
Company S.R.L. Iași, cu ultim
sediu cunoscut în Iași, Str. Sucidava nr.11, bl. P4, sc. C, et.1, ap.7,
cam. 2 este chemată la Judecătoria
Iași, Secția Civilă, Sala 4, complet
C 17 în data de 31.05.2016, ora 8,30
în proces cu Universitatea Tehnică
”Gheorghe Asachi” Iași în calitate
de reclamantă în Dosarul nr.
3571/245/2016 pentru fond–
acțiune în răspundere contractuală.
l Pentru data de 25.05.2016 sunt
citaţi laTribunalul Botoşani, în
dosar nr. 2988/193/2013, următorii:
Chiriac Valeria, Ciornei Veronica,
Iacob Floarea, Stoica Rodica,
Mamaischi Marin, Mamaischi
Mihai, Mamaischi Agripina,
Mamaischi Petrică, Mamaischi
Mitică, Calimandruc Florentina,
Luşcă Viorica, Mamaischi D.
Gheorghe, Mamaischi Nicolae,
Mamaischi Vasilică, Rădi Măricuţa, Mamaischi Tudoriţa.
l Numita Paiusan Maria, cu
domiciliul necunoscut, este citată
la Judecătoria Gurahonț, în data
de 25 mai 2016, ora 9.00, în calitate de pârâtă, în dosarul civil
nr.360/238/2016, pentru partaj.
l Diaconu Petrea cheama in
judecata pe Diaconu Geta, in
calitate de parata, in dosarul nr.
467/200/2016 aflat pe rolul Judecatoriei Buzau, pentru data de
24.05.2016, orele 9.00, pentru
divort.
l Se citează pentru termenul din
11.05.2016, Zavate Oana-Laura,
din comuna Orlești, județul
Vâlcea, în calitate de pârâtă, în
proces de divorț cu Moldoveanu
Gheorghe, în dosarul Judecătoriei
Drăgășani, nr. 2007/223/2014.
l Se citeaza S.C. Enidas Grup
S.R.L. cu sediu in Rm. Valcea, str.
George Cosbuc, nr 4, spatiul 101,
jud. Valcea, pentru a se prezenta la
Judecatoria Rm. Valcea din Rm.
Valcea, Scuarul Revolutiei nr. 2,
complet C14, in data de
16.05.2016, ora 09:00, in calitate
de chemata in garantie in dosarul
8105/288/2014, in proces cu reclamanta Asociatia de Proprietari
Nr.5 CT2 1 MAI si parata Moda
Sarguinta, pentru pretentii.

l Se citeaza I.I. Baes Daniela cu
sediu in Com. Vladesti, str. Bogoslovesti, nr. 183A, jud. Valcea,
pentru a se prezenta la Judecatoria Rm. Valcea din Rm. Valcea,
Scuarul Revolutiei nr. 2, complet
C14, in data de 16.05.2016, ora
09:00, in calitate de chemata in
garantie in dosarul 8105/288/2014,
in proces cu reclamanta Asociatia
De Proprietari Nr.5 CT2 1 MAI si
parata Moda Sarguinta, pentru
pretentii.

DIVERSE
l Subscrisa CII Chitu Adina
Elena in calitate de lichidator
judiciar, organizeaza la sediul sau
profesional din Ploiesti, str. Cezar
Bolliac, nr.16, jud. Prahova, licitatii publice in zilele de 13, 17, 24
si 30 mai 2016, ora 15:00 pentru
vanzarea bunurilor mobile ale
debitorului Rindoco Marketing
Service SRL: autoturism marca
Renaul Clio LBR 7, an de fabricatie 2005, pretul de pornire fiind
de 1.900 Euro (8.500 lei) pret fara
TVA. Informatii la 0727889586.
l SC Stratum Energy Romania
L.L.C. Wilmington –Sucursala
Bucuresti, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Tipografilor nr.11-15,
bl.S-Park3 et. 2, telefon
0723699388, anunta publicul interesat, solicitarea de la Administrarea Bazinala de Apa Siret a
avizului de gospodarire a apelor
pentru investitia “FORAJUL
SONDELOR 9 SI 14 PODURI SI
CAREU FORAJ”, situata in localitatea PODURI, judetul BACAU.
Persoanele care doresc sa transmita obsevatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului si
la Administratia Bazinala de Apa
Siret, telefon 0234541646, dupa
data de 09.05.2016.
l Municipiul Sighișoara, str.
Muzeului, nr.7, Sighişoara, cod
poştal: 545400, jud.Mureş, tel.:
0265.771.280, fax: 0265.771.278,
e-mail: primaria@sighisoara.org.
ro, face cunoscută intenția de a
atribui contracte de finanțare
nerambursabilă pentru anul de
execuție financiară 2016, conform
anunțului publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a,
nr.85 din 3 mai 2016. 1. Reglemen-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că, în ziua
de 24, luna mai, 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ada Speed Trans SRL, CUI 22525443,
cu sediul în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. L3, sc. B, ap. 40, județul Giurgiu: Denumire bunuri
mobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației (exclusiv TVA) în Lei, Cota TVA
%; Mercedes Benz 814 L/42.5 Furgon, serie șasiu WDB6744181K224394, serie motor 00007902, nr.
înmatriculare GR-79-ADA, an fabricație 1996, sursă energie motorină, caroseria satisfăcătoare
prezintă pete de rugină, parbrizul are lovituri, geamuri complete, far stânga spart, stop stânga spart,
tapițeria în stare satisfăcătoare, aparatură la bord completă, bena prezintă deformări, 17.325 lei,
20%. Total: 17.325 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunurilor, să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie după actul de identitate; dovada, emisa de creditorii ﬁscali, că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
art. 261, din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216.705, tasta 2, 1, la domnul Vasile Preda.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
tări legale privind finanţarea
nerambursabilă: -Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general; -Regulament privind
regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
municipiului Sighișoara pentru
activităţi nonprofit de interes
local, adoptat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Sighișoara nr.81/28.04.2016. 2.
Programul anual al finanţărilor
nerambursabile de la bugetul local
al Municipiului Sighișoara pentru
anul 2016 cuprinde următoarele
domenii, cu titlu exemplificativ:
culturale, sociale și sportive. Suma
totală alocată: 500.000Lei. 3.Data
limită de depunere a proiectelor:
26 mai 2016, ora 13.00. În baza
art.20 alin. (2) din Legea nr.
350/2005, autoritatea finanţatoare
reduce termenul de depunere a
solicitărilor, de la 30 de zile la 15
zile, deoarece pentru buna desfășurare a unor evenimente tradiționale (ex.Festivalul Sighișoara
Medievală, Festivalul Academia
Sighișoara, Festivalul ProEtnica
etc.) este necesară publicitatea
prealabilă cu mai multe luni. De
asemenea, finanțarea activităților
sportive este extrem de urgentă,
cluburile fiind deja implicate în
calendarul de evenimente sportive
pe anul 2016. Vor fi evaluate cu
prioritate proiectele pentru evenimentele anuale tradiționale.
Proiectele se depun la sediul
Primăriei Municipiului Sighișoara,

str.Muzeului, nr. 7, Sighişoara, cod
545400, jud.Mureş. Selecția și
evaluarea proiectelor se va face în
perioada 27 mai-15 iunie 2016.
4.Documentaţia de solicitare a
finanţării nerambursabile, criteriile generale şi specifice de
evaluare a proiectelor, Ghidul
solicitantului, Regulamentul
privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la
bugetul local al municipiului
Sighișoara pentru activităţi
nonprofit de interes local, se pune
la dispoziţia solicitanţilor la sediul
Primăriei Muncipiului Sighișoara
sau pe site-ul instituţiei: http://
www.sighisoara.org.ro
l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului
de mediu. SC Ioschici SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire hală de producţie
pentru confecţionare tâmplărie
PVC”, propus a fi amplasat în
localitatea Lugoj, str.Bocsei, nr.70
bis, jud.Timiş. 0Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei
Pentru Protecţia Mediului Timiş,
Bv Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,
Timişoara, şi la adresa titularului,
localitatea Lugoj, str.Cotu Mic,
nr.33, bl.33, ap.5, jud. Timiş, în
zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30 şi vineri, între orele 8.0014.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
Pentru Protecţia Mediului Timiş.
Anunţurile publicate conform

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Orăşenesc
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 Oprescu
Ionuț Valentin - Mioveni, după cum urmează: Denumire:
Mercedes Benz ATEGO 817, serie șasiu, WDB9700151K339889,
serie motor – 09001976. Valoare (Ron, fără TVA): 1.640 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia 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. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
30.05.2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
31.05.2016, ora 11:00:00, la 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 decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare, se pot aﬂa de la sediul S.F.O. Mioveni sau la tel.
0248.260.665.

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Orăşenesc
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
Anghelus Top Spedition SRL - Mioveni, după cum urmează:
Denumire: Autoutilitară Iveco ML 75 E, seria motor 00024071,
serie șasiu ZCFA75B0102373525, an fabricație. Valoare (Ron,
fără TVA): 6.585 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia 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 RO69TREZ0495067X
Xx014650, deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații
ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art.
250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
24.05.2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
25.05.2016, ora 11:00:00, la 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 decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul S.F.O. Mioveni sau la tel.
0248.260.665.

prevederlor art.11 alin.(1) lit.(g),
din Ord.135/2010, se vor depune la
APM Timiş. Precizăm că termenul
pentru depunerea anunţurilor
publice este de 06.07.2016.
Prezenta adresă nu este limitativă,
iar dacă din analiza completărilor
depuse şi a întregii documentaţii
rezultă necesitatea unor informaţii
suplimentare, acestea se vor solicita ulterior. Director executiv,
Gabriela Mariana Lambrino. Şef
serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii, Camelia Muste. Întocmit,
Loredana Ciocarlie.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Grosmetchim SA, sediul:
Piteşti, str.N.Bălcescu, nr.48, jud.
Argeş, CUI: 128779, J03/123/1991.
Convocator. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC
Grosmetchim SA, în conformitate
cu prevederile Legii nr.31/1990
republicată şi ale Actului constitutiv al Societăţii, completează
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, care va
avea loc la sediul societăţii din
Piteşti, str.N.Bălcescu, nr.48, jud.
Argeş, în data de 26.05.2016, ora
11,00 cu următoarele puncte: 1.
Formularea unei acţiuni în
răspundere contra domnului
director Vasile Valerica, în conformitate cu art.155, alin.1 din Legea
nr.31/1990, pentru prejudiciile
suferite de societate (SC Grosmetchim SA) ca urmare a închiderii
de către ISU Olt a depozitului din
localitatea Slatina. 2.Desemnarea
unei persoane care să exercite
acţiunea în justiţie împotriva
domnului director Vasile Valerica,
conform art.155, alin.2 din Legea
nr.31/1990, cu aplicarea imediată a
prevederilor art.155, alin.5 din
Legea nr.31/1990. 3.Prezentarea de
către Consiliul de Administraţie a

unei situaţii detaliate, din care să
rezulte modul de implementare a
planului de investiţii aprobat
pentru anul 2015 în şedinţa
AGOA din data de 28.04.2015,
precum şi stadiul lucrărilor efectuate în cadrul acestui plan. 4.
Propunerea renegocierii contractului existent între SC Grosmetchim SA- în calitate de proprietar
şi SC Transilvania General
Import-Export SRL- în calitate de
chiriaş, în sensul stabilirii unui
preţ al chiriei la nivelul celor practicate pe piaţă, având în vedere că
la acest moment preţul chiriei este
mult sub acest nivel. Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi
să fie înştiinţaţi şi să voteze în
cadrul adunării generale este data
de 12.05.2016. În cazul în care
cvorumul de şedinţă nu va fi
întrunit în data de 26.05.2016 se
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pe data de
27.05.2016, la aceeaşi adresă, la
aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de
zi. Preşedinte al Consiliului de
Administraţie, Ec. Slavoia
Florin-Nicolae.

LICITAȚII
l SC Drumuri Si Poduri Prahova
SA, societate aflata in reorganizare
judiciara, prin administrator judiciar si administratori speciali,
anunta vanzarea la licitatie
publica a bunului imobil, astfel
cum este identificat in Cartea
funciara si in raportul de evaluare
a imobilului situat in com.Valea
Calugareaca, sat Darvari, jud.
Prahova, (Balastiera Darvari)
compus din teren in suprafata de
17.027 mp si constructiile situate
pe acest teren la pretul de 182.446
lei. Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
28.02.2013 si 28.03.2013, a regula-

mentului de participare la licitatie
si a caietului de sarcini intocmit de
administratorul judiciar (pret 3000
lei +TVA). Pretul de pornire al
licitatiei este redus la 50% din
pretul mentionat in raportul de
evaluare. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 19.05.2016,
24.05.2016, 26.05.2016, 31.05.2016,
02.06.2016, 07.06.2016, 09.06.2016,
14.06.2016, 16.06.2016 si
21.06.2016 orele 12.00,, la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl. 33S1, et. 7, cab 7b. Relatii suplimentare sediul administratorului
judiciar cat si la telefon
0344104525.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 8119/111/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea Bater Prod S.R.L.,
J05/996/1994, CUI: RO5344030
scoate la vânzare prin licitație
publică Autoturism marca
DACIA, tipul 1310 L – preț 450,00
lei și Autoutilitară marca FIAT,
tipul Doblo – preț 9.360,00 lei.
Licitația va avea loc în data de
18.05.2016 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereușită licitația se va relua în
data de 25.05.2016, 01.06.2016,
08.06.2016 respectiv 15.06.2016 la
aceeași oră şi adresă. Participanți
vor trebui să achiziționeze un caiet
de sarcini în valoare de 250 lei ce
va cuprinde și regulamentul de
vânzare. Cererea de participare la
licitație se depune la sediul lichidatorului judiciar fie personal fie
prin fax / e-mail cu cel puțin 1 zi
înainte de data licitației publice.
Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
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l 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.
Stoc de marfă, în valoare de
54.195,00 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 licitațiilor
pentru proprietatea imobiliară
aparținând SC Zadumit Com
Prod SRL reprezintă 50% din
valoarea de piață exclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru stocul de marfă aparținând
SC Zadumit Com Prod SRL
reprezintă 100% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO72BITR003010064199RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești, până la orele 14
am din preziua stabilită licitației, 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 a stocului de marfă, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară și
stocul de marfă, prima ședință de
licitație a fost stabilită în data de
13.05.2016, ora 15.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 20.05.2016,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul
Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar executare 281. Dosar executare 2680805510051. Nr. 339/05.05.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscal, se face
cunoscut că se va vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile: În data de 25, luna mai, anul 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești,
str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, camera 609, jud. Prahova, proprietatea debitorului Petre Florin Daniel, cu domiciliul în localitatea Boldești Scăieni, str. Șos. Ploiești - Văleni, nr. 104, jud. Prahova: 1. Apartament cu 2 camere și dependințe cu suprafață utilă de 41,99 mp, suprafață
balcon 2.31 mp, nr. cadastral 120474-C1-U11 apartament, nr. cadastral 1119 - teren, cota parte indiviză din părți comune 2.31%, teren
aferent indiviz 14,85 mp, nr. cadastral 1119, situat în jud Prahova, loc. Ploiești, Aleea Strejnic, nr. 14, bl. A7, sc. B, et. P, ap. 24, preț de
pornire a licitației 121.256 lei (exclusiv TVA *). Creditori, Sarcini: A.J.F.P. Prahova - Proces verbal sechestru nr. 353282/26.03.2015. În
ziua de 26, luna mai, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, camera 609, proprietate a debitorului Vlad
Gherghina, cu domiciliul în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași: 1. Imobil - ansamblu de bunuri imobile situat în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, coproprietate Vlad Gherghina și Vlad Costel, preț de pornire al licitației 627.949 lei
(exclusiv TVA * * ) format din: a) Clădire în suprafață de 233,33 mp și 47 mp, an construcție 2000, situată în localitatea Călărași, str.
București, nr. 157, jud. Călărași, de pornire al licitației 466.422 lei (exclusiv TVA *); b) Teren intravilan aferent construcției în suprafață de
340 mp, situat în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, de pornire al licitației 161.527 lei (exclusiv TVA *); 2.
Apartament etajul I, an construcție 1982, în suprafață de 43,46 mp, cu toate dotările, (lipsă gaze/ centrală proprie), situat în loc Călărași,
str. 1 Decembrie 1918, bl. Parc, sc. 1, et. 1, ap. 1, jud. Călărași, coproprietate Vlad Gherghina și Vlad Costel, preț de pornire al licitației
113.239 lei (exclusiv TVA*). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT - Ordonanța nr 331/D/P/2002, Decizia penală 1560/12.12.2014. *) 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 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. **) 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 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. 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 sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară,
reprezentând 10% din totalul prețului de pornire al licitației în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar DGRFP Ploiești, cod ﬁscal
2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea ofertantului, sediul social,
capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aﬂate
sub incidența art. 21 din Legea 26/1990R; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele ﬁscale că nu au obligații ﬁscale restante față de
acestea: certiﬁcat de atestare ﬁscală și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile administrației publice
centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ
vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute
la art. 250, alin. 7 din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce
calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație documentele
solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.
260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din
Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova, la numărul de telefon 0244.407710, interior 650. Data aﬁsarii: 10.05.2016.
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ANUNȚURI

27.05.2016, 03.06.2016, 10.06.2016,
ora 15.00. 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.
l Lichidatorul judiciar R&R
Proinsolvenţa SPRL al SC Bachus
SA, organizează vânzarea prin licitaţie publică in zilele de 09, 16, 23 si
30 iunie si 07 si 14 iulie 2016, ora
14.00 la sediul sau din Buzău, Str.
Obor, Bloc 11, Sc.B, Ap.1, pentru: 1.
Teren intravilan– 679 mp, situat in
comuna Zărneşti, sat Fundeni, jud.
Buzău, cu deschidere de 5,2 ml,
înscris în cartea funciară nr 1029 a
localităţii Zărneşti. Pret de pornire1.580 euro+ TVA (pret redus cu
35%);2. Imobil situat in comuna
Ciolpani, judeţul Ilfov, compus din:
teren intravilan 3122 mp, C1–
Locuinţa– S+P+2E+M, Sc 297,02
mp, Sd 887 mp; C2- Fabrica de
mezeluri– zona 1– P, Sc 105,59 mp;
C3– Fabrica de mezeluri– zona 2 –
Sp+P+2E+M, Sc 502,80 mp, Sd
1385 mp; C4– Chioșc, Sc 29,29 mp.
Preţul total de pornire este de
37.700 euro + TVA, (pret redus cu
35%); 3. Teren extravilan categorie
de folosinta vie– 8398 mp, situat in
comuna Blăjani, jud. Buzău, tarla
71, parcela 1126/28, înscris în
cartea funciară nr.10, nr. cad 25.
Pret de pornire -6.230 euro +TVA,
(pret redus cu 25%).4. Imobil situat
in comuna Verneşti, judetul Buzau,
CF 102, nr. cad 522, cu deschidere
la DN Buzau– Brasov 30 ml,
compus din: teren intravilan 4.878
mp, C1 –Locuinţa la rosu, fara
coperis, C2- anexa. Imobilul beneficiaza la utilitatile din zona,
respectiv apa, gaze, curent electric.
Preţul de pornire este de 55.500
euro+ TVA (pret redus cu 25%).5.

Marca ,,Pietroasa”, cu nr. depozit
M 2 0 0 4 0 1 7 8 6 , n r. m a r c a
063097/14.02.2005, tipul individuala si combinata, acordata
pentru clasa 33 –Bauturi alcoolice
(cu exceptia berii) conform clasificarii Nisa- pret de pornire este de
121.550 euro+ TVA (pret redus cu
35%);6. Marca ,,Pietroasa”, cu nr.
d e p o z i r 0 4 1 7 8 6 , n r. m a r c a
02757/07.07.1998, tipul individuala
si combinata, acordata pentru 45
clase conform clasificarii Nisa–
pret de pornire este de 121.550
euro+ TVA (pret redus cu 35%).
Licitaţia cu strigare este competitiva si se va desfăşura potrivit
Regulamentului aprobat de
adunarea creditorilor, care se poate
procura de la sediul lichidatorului
judiciar. Pasul de licitaţie este de
5% din preţul de pornire. Taxa de
participare la licitaţie este de 500 lei
si nu se restituie iar garantia de
participare este de 10% din
valoarea bunului licitat. Garanţia
de participare se achita in contul nr.
RO46RZBR0000060007997021
deschis la Raiffeisen Bank– Suc
Buzau pe numele SC Bachus SA,
având CIF RO1167164. Înscrierile
se vor face cel târziu cu o zi înainte
de data licitaţiei, când se va face şi
dovada achitării garanţiei de participare. Relaţii la: 0238/716.095;
0745.400.275.
l Licitaţie Publică : concesionarea
suprafeței de 38 mp din imobilul
cu destinația de sediu primărie, în
scopul funcționării unui cabinet
medical veterinar. Secţiunea I:
Autoritatea Contractantă. I.1)
Denumirea, adresa si punct(e) de
contact: Comuna RIENI. Adresa
poştală: comuna Rieni, judeţul
BIHOR, nr.151, Localitatea:
RIENI, Cod poştal: 417415,
România, Tel./fax 0259-329242,
Email: primariarieni@gmail.com.
I.2) Tipul autorităţii contractante
şi activitatea principală . Autoritate locală. Activitate: Servicii
generale ale administraţiei publice.
Secţiunea II: Obiectul contractului

marți / 10 mai 2016
de concesionare. Descrierea concesionarii. II.1) Denumirea atribuită
contractului de concesionare de
către autoritatea contractantă:
Concesionarea suprafeței de 38
mp din imobilul cu destinația de
sediu primărie, în scopul funcționării unui cabinet medical veterinar. Secţiunea III: INFORMAŢII
JURIDICE, ECONOMICE,
FINANCIARE ŞI TEHNICE.
III.1) Condiţii de participare. a) Să
nu fie insolvabil, în stare de faliment sau în lichidare; b) Să nu
aibă restanţe de plată la impozite,
taxe locale, la bugetul de stat,
bugetele locale şi alte obligaţii şi
contribuţii legale (certificat fiscal);
c) Să nu furnizeze date false în
documentele de eligibilitate; d) Să
nu fi fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru participare la
activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, pentru
fraudă şi/sau pentru spălare de
bani (declarație pe propria răspundere); e) Să nu fi fost condamnat,
în ultimii trei ani, prin hotărârea
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus
atingere eticii profesionale sau
pentru comiterea unei greşeli în
materie profesională (declarație pe
propria răspundere); f) Să fie înregistrat ca și cabinet medical veterinar; g) Dovada înregistrării
cabinetului la A.N.A.F. Secţiunea
IV: PROCEDURA. IV.1) Criterii
de atribuire: „cel mai mare nivel al
redevenței” . IV.2) Termenul limita
pentru depunerea ofertelor. Locul
şi termenul limită de depunere a
ofertelor : Primăria Rieni,
23.05.2016, ora 09:00. Locul şi
data deschiderii ofertelor :
Primăria Rieni, 23.05.2016, ora
10:00. Data limită de solicitare a
clarificărilor: 19.05.2015, ora 12
:00. IV.3) Limba sau limbile în care
pot fi redactate ofertele. Română.
IV.4) Tipul procedurii. Licitaţie
publică. Secţiunea V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE. V.3)
Căi de atac. Soluţionarea litigiilor

apărute în legătură cu atribuirea,
încheierea, executarea şi încetarea
contractului de concesiune,
precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificările şi completările
ulterioare. Acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de contecncios
administrativ a Tribunalului
Bihor. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la
secţia de contencios administrativ
a Curtii de Apel Oradea, conform
prevederilor legale. Documentaţia
pentru elaborarea ofertelor : se
găseşte şi se poate procura de la
sediul Primăriei comunei Rieni.
Adresa la care se trimit ofertele :
Primăria Comunei Rieni, loc.
Rieni, nr.151, Judeţul Bihor. VI.4)
Data expedierii prezentului anunţ:
29.04.2016
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei intermediare pentru
vânzarea de masă lemnoasă fasonată pentru producţia anului
2016: Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Argeş, str. Trivale
nr. 82, Mun. Piteşti, jud. rgeş,
tel.0248/213434; fax 0248/214099,
e-mail office@silvapit.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 20 mai
2016, ora 10.00. Locul desfăşurării
licitaţiei: Sala de şedinţe a Direcţiei Silvice Argeş, strada Trivale,
nr. 82, Piteşti, Judeţul Argeş. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este organizată în
urma dispoziţiilor din Ordonanţa
nr. 1163/P/2011 din data de
30.03.2016 a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Argeş şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015 cu modificările şi
completările ulterioare. Data şi ora
organizării preselecţiei: 13 mai
2016, ora 10.00. Data şi ora-limită
până la care poate fi depusă docu-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul
Executări Silite Cazuri Speciale. Dosar de executare nr. 1820108374517. Nr. 333 din 05.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna mai, ziua 04. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 24, luna mai, anul 2016, ora 12:00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova,
se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ciobanu Lucian, cu domiciliul ﬁscal în orașul
Titu, strada I.C. Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, județul Prahova: 1. Imobil situat în orașul Titu, strada Libertății, nr. 9, județul Dâmbovița,
compus din: a) Casă de locuit, construită din cărămidă, formată dintr-o încăpere, acoperită cu tablă, în suprafață de 44 m.p., cu regim de
înălțime parter, data construcției: anul 1950, situată în orașul Titu, strada Libertății, județul Dâmbovița, preț de pornire al licitației 10. 336
lei (prețul nu conțineTVA *); b) Teren aferent, categorie intravilan curți construcții, în suprafață de 400 m.p. situat în orașul Titu, strada
Libertății, județul Dâmbovița, preț de pornire al licitației 14.264 lei (prețul nu conține TVA * *); 2. apartament în suprafață construită de
52,57 m.p. și suprafață utilă de 47,32 m.p. compus din două camere, construit din cărămidă, situat în orașul Titu, strada I.C. Visarion, nr.
73, bloc 18, ap. 2, județul Dâmbovița, preț de pornire al licitației 82.444 lei (prețul nu conține TVA *). *) cota de taxă pe valoarea adaugată
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare este de 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. **) cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este de
20% / scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: DGRFP - AJFP Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini:
Sechestru asigurător nr. 50903/29.10.2012. 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 sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire al licitației în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar DGRFP
Ploiești, cod ﬁscal 2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe denumirea completă a ofertantului,
CUI sau CNP; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului din care să rezulte informațiile cu privire la identiﬁcarea
ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane ﬁzice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile
secundare, faptele aﬂate sub incidența art. 21 din Legea 26/1990R; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele ﬁscale că nu au obligații ﬁscale
restante față de acestea: certiﬁcat de atestare ﬁscală și certiﬁcatul ﬁscal privind impozitele și taxele locale, eliberate de autoritățile
administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a
bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate
documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de Procedură Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari
care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
La licitație documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți
adresa la sediul nostru din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova, la numărul de telefon 0244.407710, interior 650. Data
aﬁșării: 10.05.2016.

mentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 12 mai 2016,
ora 16.30. Lista loturilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie 2342.54 m3, din care pe
sortimente: cherestea: 208.86 (m3);
lemn pentru cherestea: 2091.49
(m3); lemn de foc: 42.19 (m3); şi,
respectiv, pe specii şi grupe de
specii: răşinoase: 2297.03 (m3);
fag: 34.91 (m3); paltin: 10.60
(m3). Masa lemnoasă fasonată
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi,
în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare. Caietele
de sarcini pot fi procurate de la
sediul Direcţiei Silvice Argeş începând cu data de: 10.05.2016. Alte
informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei: Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, anterior datei
preselecţiei, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să anexeze
următoarele documente, în copie,
certificate pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul
legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului
economic/grupului de operatori
economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic/

grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent
de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici străini; c)
certificatul constatator privind
operatorul economic/grupul de
operatori economici, eliberat de
oficiul registrul comerţului, prin
serviciul online Info Cert , cu cel
mult 15 zile calendaristice înainte
de data preselecţiei (certificatul
constatator se poate obţine
accesând adresa:
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/
signup?p=infoCert#s4. d) declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii
restante faţă de administratorii
fondului forestier proprietate
publică a statului; e) certificatul de
atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului
economic/grupului de operatori
economici, valabil şi cu anexa
acestuia completată la zi, sau
documentul similar recunoscut/
echivalat de autoritatea de resort
din România, în cazul operatorilor
economici/grupurilor de operatori
economici străini; f) declaraţia pe
propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului
economic privind apartenenţa /
neapartenenţa la un grup de
operatori economici, aşa cum este

MFP - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Orăşenesc
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 Secami
SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără
TVA]: Fripteoză gogoși, 825 lei; Aparat multifuncțional GT Touch,
2 cuve, 2100 lei; Aparat Granita Frodtydream, 3 cuve, 2475 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 RO69TREZ0495067XXX014650,
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
20/05/2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de
23/05/2016, ora 11:00:00, la Mioveni. Sarcinile care grevează
bunurile sunt: Mioveni. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul S.F.O.
Mioveni sau la tel. 0248.260665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Municipal Câmpina. În temeiul art. 250, alin. (2), din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură, S.F.M. Câmpina
organizează, la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I, nr. 31, licitație
publică deschisă, în vederea vânzării următoarelor bunuri
sechestrate: - În data de 23.05.2016, ora 13.00, teren intravilan,
6400 mp, situat în localitatea Poiana Câmpina, jud. Prahova, preț
de pornire 197.611 lei, proprietatea debitoarei S.C. Corydob Peco
Serv S.R.L. – Poiana Câmpina; - În data de 23.05.2016, ora
14.30, autoutilitară Furgon Fiat 223WXB1A 2B/Doblo Cargo, an
fabricație 2003, preț de pornire 5.460 lei, proprietatea debitoarei
Tantyon MTD S.R.L. – Breaza, jud. Prahova; - În data de
24.05.2016, ora 13.00, microbuz M2 Ford Fady SPR 208, an
fabricație 2005, preț de pornire 19.790 lei și autoturism Volvo
R/RS74/S60, an fabricație 2004, preț de pornire 16.610 lei,
proprietatea debitoarei S.C. Ferny S.R.L. - Breaza, jud. Prahova; În data de 24.05.2016, ora 14.30, construcție – spațiu comercial
99,30 mp, situat în localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei, nr.
91B, jud. Prahova, preț de pornire 74.590 lei, proprietatea
debitoarei S.C. Aricescu Impex S.R.L. – Câmpina. Prețurile de
pornire ale licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ
consultate la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia se aﬂă
bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare,
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea
ofertel or, puteți apela nr. de telefon 0244.376.010;
0244.376.011, persoană de contact: dl. Pavel Gheorghe.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
definit la art. 1 lit. e) din HG
924/2015; g) declaraţia pe propria
răspundere a reprezentantului
legal al operatorului economic/
grupului de operatori economici
privind capacitatea proprie de
procesare pentru operatorii economici care cumpără masa lemnoasa
în condiţiile art.7 din HG 924/2015;
h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului fasonat pentru
producătorii din industria mobilei
conform art.71 alin (2) din HG
924/2015. Documentele prevăzute

mai sus se depun la registratură
Direcţiei Silvice Argeş sau se pot
trimite prin poştă, fax (la nr.
0248214099 ) sau prin poşta electronică în format pdf (la adresele
fond@silvapit.ro, office@pitesti.
rosilva.ro , office @silvapit.ro) ,
până cel mai târziu la data de
12.05.2016, ora 16.30. Operatorii
economici /grupurile de operatori
economici care nu au sediul în
România depun documentele de
înscriere la licitaţie atât în limba
oficială a ţării de origine, cât şi

traduceri oficiale ale acestora în
limba română. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare
a masei lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de
sarcini, din culpă exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare
aferente. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi. Jud. Călăraşi, MRJ.
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 22695227. Nr. DEC
11334/06.05.2016. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 24.05.2016, orele 10,00 în
Călăraşi, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ţine etapa a 3 a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparţinând debitoarei Rox Textile SRL cu sediul în Jud. Călăraşi, Loc. Călăraşi, str.
Cornişei, nr. 58, Bl. E21, Sc. E, Ap. 8. cod fiscal 22695227, în dosar de executare nr. 22695227, preţul
de pornire al licitaţiei pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcţie (Secţie de croitorie) în
suprafaţă de 72,5 mp, situată în Loc. Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi, în
valoare de 25.645 lei. Teren intravilan aferent construcţiei - proprietar Primăria Comunei Alexandru
Odobescu. Asupra bunului care face obiectul publicaţiei de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitaţie ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al
licitaţiei, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe paşaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, sub
sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor 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. Publicaţia de vânzare va fi afişată în data de 10.05.2016. Relaţii suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

lemnoase adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici
adjudecatar atrage pierderea
garanţiei de contractare aferente,
precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru
lotul al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii. Masa lemnoasă a fost
indisponibilizată prin sechestru
prin dispoziţia Parchetului de pe
lângă Tribunalul Argeş şi lăsată în
custodia reprezentanţilor SC Ioni

Liv Forest SRL, în depozitul situat
în punctul de lucru "Sub Mal", din
com. Pietroşani, sat Găneşti, jud.
Argeş. Lista partizilor şi caietul de
sarcini se pot consulta la sediul
D.S. Argeş, la sediile ocoalelor
silvice din subordine şi pe internet
la adresa www.rosilva.ro. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Argeş - Birou Tehnic,persoană de contact Irinel
ŞUŞALĂ, tel. 0731800338,
0248/213434, fax 0248-214099.

19
PIERDERI

l Pierdut Atestat Taxi Persoane
seria 98318 emis pe numele Pavelici Sebastian. Il declar nul.
l Declar pierdut (nul) permis
acces Biblioteca Metropolitană
numele Buta Laurean.
l Pierdut Certificat de membru
CMDR pe numele Agarliţa Irina
Elena, cu seria AAA, nr. 44, eliberat la
data de 28.11.2007. Se declară nul.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi. Jud. Călăraşi, MRJ.
Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 22695227. Nr. DEC
11334/06.05.2016. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în data de 24.05.2016, orele 10,00 în
Călăraşi, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ţine etapa a 3 a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparţinând debitoarei Rox Textile SRL cu sediul în Jud. Călăraşi, Loc. Călăraşi, str.
Cornişei, nr. 58, Bl. E21, Sc. E, Ap. 8. cod fiscal 22695227, în dosar de executare nr. 22695227, preţul
de pornire al licitaţiei pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcţie (Secţie de croitorie) în
suprafaţă de 72,5 mp, situată în Loc. Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi, în
valoare de 25.645 lei. Teren intravilan aferent construcţiei - proprietar Primăria Comunei Alexandru
Odobescu. Asupra bunului care face obiectul publicaţiei de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitaţie ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al
licitaţiei, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe paşaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, sub
sancţiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor 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. Publicaţia de vânzare va fi afişată în data de 10.05.2016. Relaţii suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.
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