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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic Colentina organi-
zează în data de 04.07.2016, la sediul 
administraţiei spitalului concurs 
pentru ocuparea a 1 post de medic în 
cadrul Serviciului de Management al 
Calitatii, 2 posturi de jurist IA (să fi 
lucrat cel puţin 5 ani în domeniu 
sanitar), 1 post de şef Birou Contabi-
litate (să fi deţinut funcţie de condu-
cere economică într-o unitate 
sanitară cel putin 5 ani). Metodologia 
de organizare şi desfăşurare a 
concursului va fi afişată la avizierul 
spitalului. Informaţii suplimentare la 
telefon: 0213.191.780.

l Casa de Asigurari de Sanatate 
Ialomita, cu sediul in Slobozia, str. 
Matei Basarab, nr.175, organizeaza 
concurs in data de 23.06.2016– proba 
scrisa si in data de 25.06.2016 -inter-
viul, pentru ocuparea   postului  
temporar  vacant de: 1. Referent, 
grad profesional superior – Serviciul 
B.F.C.E.A.C.C.M.
 Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. Vechime in specialitate 
studiilor – minimum – 9 ani. Cunoş-
tinţe operare  cxalculator atestate cu 
certificat; Cunostinte operare ERP /
SIUI. Relatii suplimentare se pot 
obtine la telefon 0243/231665, sau la 
sediul CAS Ialomita din Municipiul 
Slobozia, Str. Matei Basarab nr.175.

l Unitatea Militară 02513 Bistriţa, 
cu sediul în localitatea Bistriţa, Str.
Bulevardul Republicii nr.3-5, judeţul 
Bistrita-Nasaud organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante de Economist 
grad.II, din microstructura Anexa 
temporară -1 (unu) post. Nivelul 
studiilor şi vechimea în muncă/ speci-
alitatea studiilor: Superioare; minim 
6 luni Concursul se va desfăşura 
astfel:-Proba scrisă în data de: 
05.07.2016, ora 11.00; -Interviu: 
11.07.2016, ora_11.00. Data-limită 
până la care se pot depune dosarele 
de concurs este: 17.06.2016, ora 
15.00. Detalii privind condiţiile gene-
rale şi specifice pentru ocuparea 
postului, tipul probelor de concurs, 
locul şi ora desfăşurării acestora, 
tematica şi bibliografia de concurs se 
pot obţine la telefon: 0263.211.271 
sau la sediul U.M. 02513 Bistriţa, 

Strada Bulevardul Republicii nr.3-5, 
localitatea Bistriţa, judeţul Bistri-
ta-Năsăud.

l Firmă cu capital străin angajea-
ză,persoană dinamică pentru activi-
tate de gestionare şi administrare al 
biroului din Bucureşti. Cerinţe:cu-
noştinţe de contabilitate primară,co-
municativ, organizat,spirit de 
echipă;cunoştinţe operare_PC,cunoş-
tinţe obligatorii de limba engleză.CV 
cu poză la adresa: rotterom@rdslink.
ro. Precizaţi cod 001.Firmă cu capital 
străin amenajări comerciale/indus-
triale angajează asistent manager 
pentru toată ţara. Cerinţe:-disponibi-
litate deplasări;-cunoştinţe obligatorii 
limba engleză,limba maghiară consti-
tuie avantaj;-cunostinte operare_PC; 
-permis categoria_B -cv cu poză în 
limba engleză la adresa rotterom@
rdslink.ro. Precizaţi cod 002

l Institutul ''Bucovina'' al Acade-
miei Române, cu sediul în Rădăuţi, 
Calea Bucovinei, nr.9, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi 
de execuţie, fiecare cu câte 1/2 
normă, CS II, domeniul istorie la 
data de 14.07.2016, ora 11.00, la 
sediul Institutului. Concursul se va 
desfăşura conform Legii 319/2003 
privind statutul personalului de 
cercetare/dezvoltare. Data limită 
pentru înscriere, respectiv depunerea 
dosarului: 30 de zile de la data publi-
cării anunţului. Persoana de contact 
aferent secretariat comisie de 
concurs: Dna Liliana Cusiac, 
tel:0230/561.408; 0723/520.003.

l Direcţia pentru Cultură a Munici-
piului    Bucureşti,  organizează 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor funcțiilor publice de execuţie 
vacante: -Consilier, gradul profesi-
onal debutant, în cadrul Comparti-
mentului monumente istorice şi 
arheologie. Condiții: Studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
specialități ca: arheologie, istorie. 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor: 0. -Consilier, gradul profesi-
onal superior, în cadrul Comparti-
mentului financiar-contabilitate, 
salarizare admistrativ, achiziţii 
publice. Condiții: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licență sau echivalentă, în dome-
niul stiințe economice. Vechime 
minimă în specialitatea studiilor: 9 
ani. Concursul se va desfăşura la 
sediul din Str.Sf. Ştefan, nr.3, sector 
2, Bucureşti în data de 11 iulie 2016, 
ora 10.00, –proba scrisă şi 12 iuliei 
2016, ora 10.00 –interviu. Dosarul 
trebuie să conțină documentele 
prevăzute de art.49 din HG611/2008 
şi vor fi depuse în maxim 20 zile de la 
data publicării anunțului. Formu-
larul de înscriere, bibliografia de 
concurs, precum şi alte relații supli-
mentare se pot obține la sediul direc-
ției, tel.0213.232.611 şi pe Site-ul: 
www.bucureşti.djc.ro

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, Bd. 
Gen. Grigore Bălan nr.14, scoate la 
concurs, în data de  11.07.2016 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional principal – Compar-
timent Monitorizare Proiecte Finan-
ţate din FSE, Informatică şi 
Managementul Bazelor de Date; 
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 
economic sau informatic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 5 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point,Internet, 
Acces-nivel avansat; 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 
Covasna.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează în data de 12.07.2016 
orele 10.00, concurs pentru ocuparea 
a 4 (patru) funcţii publice de execuție 
de polițişti locali, respectiv:  -3(trei)  
functii publice  de execuție, polițisti 
locali, clasa III, grad profesional 
superior principalele cerinţe  obliga-
torii  de participare la  concurs; 
-îndeplinirea  condiţiile  prevăzute de  
art.54 din Legea nr. 188/1999,  
Statutul Funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările si completă-
rile ulterioare; -Condiţii de vechime: 
minim 9 (nouă) ani vechime în 
specialitatea studiilor; - Studii medii  
liceale,  absovite cu diploma de baca-
laureat, pentru cele 2 posturi de 
referent clasa III, grad profesional 

superior la Comp. inspecție comer-
cială, protecția mediului şi iginizare 
şi la Comp. evidența persoanelor; 
-Studii medii  liceale, absolvite cu  
diploma de bacalaureat , profil tehnic 
pentru postul de referent, clasa III, 
grad profesional superior la Comp. 
disciplina în construcții şi afişaj 
stradal, Pentru postul de polişist 
local, clasa I, grad profesional asis-
tent au fost stabilite următoarele 
condiții: -indeplinirea  condiţiile  
prevăzute de  art.54 din Legea nr. 
188/1999,  Statutul Funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; -studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licență sau echivalent; 
-Condiţii de vechime: minim 1 (un) 
an vechime în specialitatea studiilor; 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane,  în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului.  Pentru relaţii supli-
mentare vă puteţi  adresa la 
Compartimentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l Institutul Național pentru Cerce-
tare şi Formare Culturală organi-
z e a z ă ,  î n  t e m e i u l  L e g i i 
nr.53/2003-Codul Muncii, republi-
cată, a Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii- cadru 
nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri  publice ş i  a  O.U.G. 
nr.57/2015 privind salarizarea perso-
nalului plătit din fonduri publice în 
anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal- buge-
tare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, 
etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 
10.06.2016- 15.07.2016, concursul 
pentru ocuparea postului contractual 
de conducere, vacant, de Director, 
gradul I, în cadrul Direcției formare 
profesională. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele. 1. Studii de 
specialitate: studii superioare de 
lungă durată în domeniul ştiințelor 
umaniste; 2. Perfecţionări, speciali-
zări:  -cursuri de perfecționare în 
domeniile studiilor de specialitate; 
-diplomă în management cultural; - 
certificat/ diplomă în control intern/ 
managerial; -certificat de formator în 
management cultural; -certificat/ 

diplomă în management de proiect. 
3. Vechimea în muncă/ specialitate 
necesară: minim 5 ani vechime în 
muncă/ minim 5 ani vechime în 
specialitate. 4. Cunoştinţe de operare/ 
programare pe calculator: Microsoft 
Office– nivel avansat. 5. Limbi 
străine: cunoaşterea la nivel avansat 
(vorbit, citit, scris) cel puțin a unei 
limbi străine de circulaţie internaţio-
nală. 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini 
necesare: capacitate de comunicare, 
relaţionare şi cooperare în echipă, 
capacitate de analiză si sinteză, adap-
tabilitate la situaţii noi, putere de 
concentrare în condiţii de stres; bun 
organizator, ordonat, dinamic, corec-
titudine, moralitate, amabilitate, 
respect faţă de ceilalţi angajaţi şi față 
de partenerii şi colaboratorii 
I.N.C.F.C., spirit de inițiativă, opera-
tivitate, perspicacitate, responsabili-
tate personală. 7. Cerinţe specifice:  
-capacitatea de a organiza (indetifi-
carea activităților ce trebuie desfăşu-
ra te  de  s t ruc tura  condusă , 
delimitarea lor în atribuții şi stabi-
lirea obiectivelor pe baza acestora); 
-capacitatea de a conduce (planifi-
carea şi administrarea activității unei 
echipe formate din personalități 
diferite, cu nivel diferit al capacității 
de a colabora la îndeplinirea unei 
atribuții, adaptarea stilului de a 
conduce la situații diferite precum şi 
acționarea pentru gestionarea şi 
rezolvarea conflictelor); -capacitate 
de coordonare (armonizarea decizi-
ilor şi acțiunilor personalului din 
subordine, precum şi a activităților 
din cadrul structurii conduse, în 
vederea realizării obiectivelor); -capa-
citatea de control (supravegherea 
modului de transformare a deciziilor 
în soluții realiste, depistarea defecțiu-
nilor şi luarea măsurilor necesare 
pentru corectarea la timp a acestora); 
-competență decizională şi capaci-
tatea de a delega;  -capacitatea de 
planificare şi organizare a timpului 
de lucru; -capacitatea de a dezvolta 
abilitățile personalului din subordine;
-abilități de mediere şi negociere; 
-experiență profesională în manage-
ment cultural şi în managementul 
proiectelor; -cunoaşterea legislaţiei în 
domeniu;  -disponibilitate pentru 
lucru în program prelungit;  -disponi-
bilitate pentru deplasări în interes de 
serviciu în ţară şi străinătate. 8. 
Competenţa managerială (cunoştinţe 
de management, calităţi şi aptitudini 
manageriale): cunoaşterea principi-
ilor şi funcţiilor managementului din 
sectorul public, ale sistemului de 
control intern/ managerial, al stan-
dardelor de control intern/ manage-
rial; Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 28.06.2016, ora 17.00, 
la sediul Institutului Național pentru 
Cercetare şi Formare Culturală: 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
Bucureşti (în incinta Ministerului 

Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 229), comparti-
mentul Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Rezultatele selectării 
dosarelor de înscriere se afişează la 
sediul Institutului şi pe pagina de 
internet a acestuia (www.culturadata.
ro) cel târziu la data de 29.06.2016. 
Candidații nemultumiți de rezulta-
tele selecției dosarelor de înscriere 
pot depune contestație până la data 
de 30.06.2016, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor se afişează la sediul şi 
pe pagina de internet a I.N.C.F.C. 
(www.culturadata.ro) cel târziu la 
data de 01.07.2016. Calendarul 
Concursului: Concursul va consta 
într-o probă scrisă şi interviu. 1. 
Proba scrisă, ce va consta în redac-
tarea unei lucrări, pe baza bibliogra-
fiei date şi se va desfăşura în data de 
05.07.2016, ora 14.00 (fără a se 
depăşi durata maxim admisă de 3 
ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
reşti (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219). Rezulta-
tele probei scrise se afişează la sediul 
şi pe pagina de internet a I.N.C.F.C. 
(www.culturadata.ro) cel târziu la 
data de 06.07.2016. Candidații 
nemultumiți pot depune contestație 
până la data de 07.07.2016, ora 17.00. 
Rezultatele contestațiilor depuse se 
afişează la sediul şi pe pagina de 
internet a I.N.C.F.C. (www.cultura-
data.ro) cel târziu la data de 
08.07.2016.
2. Interviul se se va desfăşura în data 
11.07.2016, ora 14.00, la sediul 
I.N.C.F.C. din Bulevardul Unirii 
nr.22, sector 3, Bucureşti (în incinta 
Ministerului Culturii- intrarea din 
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 
219); Rezultatele interviului se 
afişează la sediul şi pe pagina de 
internet a I.N.C.F.C. (www.cultura-
data.ro) cel târziu la data de 
12.07.2016. Candidații nemultumiți 
pot depune contestație până la data 
de 13.07.2016, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor depuse se afişează la 
sediul şi pe pagina de internet a 
I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro) cel 
târziu la data de 14.07.2016. Rezul-
tatul final al concursului se afişează 
la sediu şi pe pagina de internet a 
I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), cel 
târziu la data de 15.07.2016.

l Institutul Național pentru Cerce-
tare şi Formare Culturală organi-
z e a z ă ,  î n  t e m e i u l  L e g i i 
nr.53/2003-Codul Muncii, republi-
cată, a Regulamentului- cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul 
Juridic. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu invită practicienii în insolvență, agreați de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești, să 
depună, până cel târziu la data de 22.06.2016, ora 16:30, ofertă 
în vederea desemnării unui practician în insolvență privind pe 
debitoarele: Nr. crt. Denumirea societății, CUI, Sediu, Nr. dosar: 
1. SC No Problem Autotrans Sport SRL, Str. I.C. Brătianu, nr. 64, 
Giurgiu - CUI 28598088, 1872/122/2015; 2. SC CGL Grup 
Security SRL, Loc. Uiești, intrarea Câmpului, nr. 1, jud. Giurgiu, 
CUI 32567411, 197/122/2016; 3. SC Bekam SRL, Str. Nicolae 
Titulescu, nr. 42, Giurgiu, CUI 15847535, 638/122/2016; 4. SC 
Lazarus Impex SRL, Str. Nicolae Titulescu, nr. 196, Giurgiu, CUI 
18761829, 742/122/2016; 5. SC Labirint Home SRL, Str. 
București, bl. 24/511, sc. D, ap. 41, Giurgiu, CUI 25853534, 
Cerere AJFP; 6. SC Romagro Prest Company SRL, Str. Vlad Țepeș, 
Giurgiu, CUI 26126178, 428/122/2016; 7. SC Group M Steel Prod 
SRL, Loc. Balotești, Șos. Unirii, nr. 358, jud. Ilfov - CUI 27163891, 
950/3/2016, Trib. Ilfov; 8. SC Crisagro Plant SRL, Loc. Vânătorii 
Mari, str. Crizantemei, nr. 20, jud. Giurgiu, CUI 29809221, 
444/122/2016; 9. SC Mic Prod Impex SRL, Sat Valea Plopilor, 
Com. Ghimpați, Str. Valter Mărăcineanu, nr. 17, jud. Giurgiu, CUI 
17671043, 733/122/2016, aflate pe rolul Tribunalului Giurgiu și 
Ilfov, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
Ofertele întocmite vor fi depuse în original, în plic închis, la 
registratura A.J.F.P. Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, str. București, nr. 
12. Plicul va purta mențiunea: ,,Ofertă pentru selectarea unui 
practician în insolvență al … (denumirea debitoarei și sediul 
social), a nu se deschide decât de către Comisia de selecție a 
practicienilor în insolvență”.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 
312482/08.06.2016. În conformitate cu prevederile O.G. 
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 
23.06.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului: - Casă din cărămidă cu fundație de beton și 
învelită cu țiglă, în suprafață de 70 m.p., an construcție 1944, 
anexă în suprafață de 44 m.p. și teren intravilan în suprafață de 
250 m.p., situat în com. Măgureni, sat Măgureni, nr. 43,Tarla 19, 
Parcela Cc 2089, județul Prahova, intabulat - preț pornire - 62.773 
lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. Condițiile de participare 
la licitație: conform H.G. 731/2007 republicată, privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 
14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului, cei interesați vor achita o garanție de 
participare de 10% din prețul de pornire a licitației, în contul 
RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, 
cod unic de înregistrare 2844936 și vor depune documentele de 
participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea 
sus menționată pâna pe data de 21.06.2016, ora 16.00. Pentru 
relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 
0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din 
Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment 
Valorificare Bunuri.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Holding Startrom Invest MG SRL - Pitești, după 
cum urmează: Denumire: Mașină de rectificat în coordonare. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 8.363 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 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
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 22-06-2016, ora 14:00. Licitația va 
avea loc în data de 23-06-2016, ora 11:00:00, la sediul 
Administrației Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. 
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 Administrația 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 
- 3252.
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fonduri publice, aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii- cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice și a OUG nr.57/2015 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, 
precum și unele măsuri fiscal-buge-
tare, la sediul din Bd. Unirii nr.22, 
etaj 2, sector 3, București, în perioada 
10.06.2016- 15.07.2016, concursul 
pentru ocuparea postului contractual 
de conducere, vacant, de Director 
adjunct, gradul II, în cadrul 
I.N.C.F.C .Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele Condiţii Speci-
fice Postului: 1. Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată 
acreditate, de specialitate economică, 
absolvite cu diplomă de licență, 
diplomă de master în domeniul știin-
țelor administrative. 2. Perfecţionări, 
specializări: -cursuri de perfecționare 
în domeniile studiilor de specialitate; 
-certificat/ diplomă în management 
financiar și/sau managementul inves-
tițiilor; -certificat/ diplomă în mana-
gementul instituțiilor publice; 
-certificat/ diplomă în management 
de proiect.  3. Vechimea în muncă/ 
specialitate necesară: minim 5 ani 
vechime în muncă / minim 5 ani 
vechime în specialitate. 4. Cunoștinţe 
de operare/ programare pe calcu-
lator: Microsoft Office– nivel avansat. 
5. Limbi străine: cunoașterea la nivel 
avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin a 
unei limbi străine de circulaţie inter-
naţională. 6. Abilităţi, calităţi și apti-
tudini necesare: capacitate de 
comunicare, relaţionare și cooperare 
în echipă, capacitate de analiză și 
sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii de 
stres; bun organizator, ordonat, 
dinamic, corectitudine, moralitate, 
amabilitate, respect faţă de ceilalţi 
angajaţi și față de partenerii și cola-
boratorii I.N.C.F.C., spirit de iniția-
tivă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personală. 7. Cerinţe 
specifice:  -capacitatea de a organiza 
(indetificarea activităților ce trebuie 
desfășurate de structura condusă, 
delimitarea lor în atribuții și stabi-
lirea obiectivelor pe baza acestora); 
-capacitatea de a conduce (planifi-
carea și administrarea activității unei 
echipe formate din personalități 
diferite, cu nivel diferit al capacității 
de a colabora la îndeplinirea unei 
atribuții, adaptarea stilului de a 
conduce la situații diferite precum și 
acționarea pentru gestionarea și 

rezolvarea conflictelor); -capacitate 
de coordonare (armonizarea decizi-
ilor și acțiunilor personalului din 
subordine, precum și a activităților 
din cadrul structurii conduse, în 
vederea realizării obiectivelor); -capa-
citatea de control (supravegherea 
modului de transformare a deciziilor 
în soluții realiste, depistarea defecțiu-
nilor și luarea măsurilor necesare 
pentru corectarea la timp a acestora); 
-competență decizională și capaci-
tatea de a delega;  -capacitatea de 
planificare și organizare a timpului 
de lucru; -capacitatea de a dezvolta 
abilitățile personalului din subordine; 
-abilități de mediere și negociere; 
-cunoașterea legislaţiei în domeniu; 
-disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit;  -disponibilitate 
pentru deplasări în interes de serviciu 
în ţară și străinătate. 8. Competenţa 
managerială (cunoștinţe de manage-
ment, calităţi și aptitudini manage-
riale): cunoașterea principiilor și 
funcţiilor managementului din 
sectorul public, ale sistemului de 
control intern/ managerial, al stan-
dardelor de control intern/ manage-
rial; Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 28.06.2016, ora 17.00, 
la sediul Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală: 
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, 
București (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 229), comparti-
mentul Resurse Umane. Persoana de 
contact este dna. Bologa Elena, tel.: 
0721.286.410. Rezultatele selectării 
dosarelor de înscriere se afișează la 
sediul Institutului și pe pagina de 
internet a acestuia (www.culturadata.
ro) cel târziu la data de 29.06.2016. 
Candidații nemultumiți de rezulta-
tele selecției dosarelor de înscriere 
pot depune contestație până la data 
de 30.06.2016, ora 17.00. Rezultatele 
contestațiilor se afișează la sediul și 
pe pagina de internet a I.N.C.F.C. 
(www.culturadata.ro) cel târziu la 
data de 01.07.2016. Calendarul 
Concursului: Concursul va consta 
într-o probă scrisă și interviu. 1. 
Proba scrisă, ce va consta în redac-
tarea unei lucrări, pe baza bibliogra-
fiei date și se va desfășura în data de 
05.07.2016, ora 14.00 (fără a se 
depași durata maxim admisă de 3 
ore) la sediul I.N.C.F.C. din Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucu-
rești (în incinta Ministerului 
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea 
Vodă- etaj 2, camera 219). Rezulta-
tele probei scrise se afișează la sediul 
și pe pagina de internet a I.N.C.F.C. 

(www.culturadata.ro) cel târziu la 
data de 06.07.2016. Candidații 
nemultumiți pot depune contestație 
până la data de 07.07.2016, ora 17.00.
Rezultatele contestațiilor depuse se 
afișează la sediul și pe pagina de 
internet a I.N.C.F.C. (www.cultura-
data.ro) cel târziu la data de 
08.07.2016. 2. Interviul se se va desfă-
șura în data 11.07.2016, ora 14.00, la 
sediul I.N.C.F.C. din Bulevardul 
Unirii nr.22, sector 3, București (în 
incinta Ministerului Culturii- 
intrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 
2, camera 219); Rezultatele inter-
viului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a I.N.C.F.C. 
(www.culturadata.ro) cel târziu la 
data de 12.07.2016. Candidații 
nemultumiți pot depune contestație 
până la data de 13.07.2016, ora 17.00. 
Rezultatele contestațiilor depuse se 
afișează la sediul și pe pagina de 
internet a I.N.C.F.C. (www.cultura-
data.ro) cel târziu la data de 
14.07.2016. Rezultatul final al 
concursului se afișează la sediu și pe 
pagina de internet a I.N.C.F.C. 
(www.culturadata.ro), cel târziu la 
data de 15.07.2016.

VÂNZĂRI CASE  
l Vând vilă nouă stațiunea Băile 
Olănești, 263 mp cu 6 dormitoare, 
living – 40 mp; încălzire podea; bucă-
tărie 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 370.000 Euro negociabil. Pentru 
oferte serioase, colaborăm și cu 
agenţii imobiliare. Relații la telefon: 
0765/039813. Site vizualizare poze: 
http://curieruldevalcea.ro/anunturi/. 

CITAȚII  
l  Numitul Lungu Cristian-Marian 
este chemat în calitate de pârât în 
Dosarul nr.7708/318/2015 la Judecă-
toria Tg-Jiu în data de 30.06.2016 la 
S6, C14, ora 11:30 în proces de divorţ 
cu reclamanta Lungu Adriana.

l Se citează paratul Neagu Sorin 
Ioan la Judecătoria Adjud, termen 
29.06.2016, dosar 471/173/2016, 
obiect divorţ, reclamanta Neagu 
Nicoleta.    

l S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, 
în calitate de reclamant, cheamă în 
j u d e c a t ă  î n  d o s a r u l  n r. 

18627/280/2015 aflat pe rolul Judecă-
toriei Pitești, în data de 27.06.2016, 
ora 8.30, sala 2, Complet c1-3, pe 
Roceanu (Tilea) Ileana și Rocianu 
Ion, în calitate de pârâţi.

l Se citeaza numitele Reghina 
Marton Katz nasc Samosn, Sargadi 
Roza si Cziszar Margi in dosar nr 
3163/207/2014 Judecatoria Sighetu 
Marmatiei obiect uzucapiune pentru 
ziua de 21 iunie 2016 la Tribunalul 
Maramures – Baia Mare.

l Numitu l  GOLDENBERG 
MARCEL, cu ultimul domiciliul 
cunoscut în Iași, Sos. Stefan cel Mare 
nr. 43, jud. Iasi,  este citat la Tribu-
nalul Iasi, cu sediul in Iasi, str. Elena 
Doamna nr.  1A,  pe data de 
21.06.2016, ora 9.00, complet D4 
civil, in calitate de PARAT in dosarul 
nr. 7704/99/2016, avand ca obiect 
UZUCAPIUNE, in proces cu recla-
mantii PLACINTA CONSTANTIN 
SI PLACINTA SILVIA.

l România. Judecătoria Lugoj. 
Judeţul Timiș. Dosar 333/252/2016. 
Din 03.06.2016. Citaţie. Pârâtul Lala 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Găvojdia, sat.
Jena, nr.37, jud.Timiș, în prezent cu 
domiciliu necunoscut, este citat la 
Judecătoria Lugoj pentru termenul 
de 27 Iunie 2016, ora 9.00, sala 10, 
Complet C-4C, în proces cu recla-
manţii Socaci Lenuţa și Socaci Vasile 
Florin, având ca obiect declararea 
judecătorească a morţii. Președinte, 
Creţ Alina Adriana. Grefier, Dafinoiu 
Luciana Narcisa.

l Numita Bidalac Elena cu ultimul 
domiciliu cunoscut în municipiul 
Giurgiu, str. Tineretului, bl. E1, ap. 
39, judeţul Giurgiu este citată în 
calitate de pârâtă la Judecătoria 
Giurgiu pe data de 28.06.2016, în 
dosarul nr. 10300/326/2015, ora 12,30, 
complet CN5 în proces cu recla-
manta I.I. Lazăr Petrișor având ca 
obiect cerere de valoare redusă. În 
caz de neprezentare judecata se poate 
face și în lipsă. 

DIVERSE  
l Subscrisa SC Azoma SA, persoană 
juridică română, cu sediul social în 
municipiul Arad, str.Steagului, nr.1, 
județul Arad, înregistrată în Regis-

t r u l  C o m e r ţ u l u i  s u b  n r.
J02/1717/1991, având cod fiscal: 
1709656, reprezentată legal prin 
d-nul Bălănescu Raul Victor Ioan, 
Președinte al Consiliului de Adminis-
trație, prin intermediul prezentei 
publicații, aduce la cunoștiința 
tuturor creditorilor intenția stingerii 
obligațiilor scadente, prin orice 
modalitate de înstrăinare a imobilelor 
deținute în proprietate, inclusiv prin 
darea în plată. Datele de identificarea 
ale acestor imobile (conform mențiu-
nilor de Carte Funciară), pot fi 
consultate, printr-o cerere adresată 
secretariatul societăţii din Arad, str.
Steagului, nr.1, tel.0257.288.732, 
fax.0257.288.731. Valoarea de piaţă a 
acestora, stabilită, în baza evaluării 
efectuate de către Darian Drs în luna 
februarie a anului 2016 este de 
2.593.000Euro. Totodată, menți-
onăm, că la data prezentului anunț 
09.06.2016, imobilele sunt grevate de 
un drept real de ipotecă în favoarea 
UniCredit Bank SA, în vederea 
garantării unor credite în valoare de 
7.211.713Euro. În cazul înstrăinării 
acestor imobile către oricare dintre 
creditorii Azomei, obligaţia menţi-
nerii garanţiei înscrise în favoarea 
băncii finanțatoare va subzista. 
Termenul de răspuns pentru 
prezenta ofertă este de 7 zile de la 
data publicării, la adresa de e-mail: 
o f f i c e @ a z o m a . r o  s a u  p e 
fax.025.728.87.31.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii ANA TELE-
FERIC S.A., persoană juridică 
română cu sediul în Poiana Brașov, 
Hotel Sporturilor, judeţul Brașov, 
număr de ordine în Registrul Comer-
ţului Brașov J08/988/1998, C.U.I. 
RO8698066, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor societăţii la data de 11 Iulie 
2016, ora 12,00, la sediul societăţii 
din Poiana Brașov, Hotel "Sport", 
judeţul Brașov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă 05 iulie 2016, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Propu-
nere de modificare a Articolului 5– 
„Capitalul social, patrimoniul și 
acţiunile” din Actul constitutiv, în 
sensul eliminării aliniatului 3. 2. 
Propunere de modificare a Articolul 
13– „Convocarea adunărilor generale 

ale acţionarilor”, aliniatul 2, 4 și 5, 
care vor avea următorul conţinut: 
„(2) Adunarea generală a acţiona-
rilor va fi convocată ori de câte ori 
este cazul, la cererea consiliului de 
administraţie, a auditorului financiar 
ori a acţionarilor reprezentând cel 
puţin 5% din capitalul social, și se va 
ţine la data și locul stabilite în convo-
care.(…) (4) Convocarea va fi publi-
cată conform legii, și va cuprinde 
locul și data ţinerii adunării, precum 
și ordinea de zi cu menţionarea expli-
cită a tuturor problemelor care vor 
face obiectul dezbaterilor adunării.
(…) (5) Termenul de întrunire a 
adunării generale este de minimum 
30 zile de la data publicării convo-
cării în Monitorul Oficial al Româ-
niei.” 3. Propunere de modificare a 
Articolului 22– „Organizarea și 
funcţionarea consiliului de adminis-
traţie”, în sensul eliminării aliniatului 
4, cu renumerotarea corespunzătoare 
a articolelor care urmează”. 4. 
Propunere de eliminare a Capitolului 
IX. „Clauze speciale,” cuprinzând 
Articolul 35– „Dreptul de proprietate 
asupra terenurilor” și Articolul 36– 
„Promovarea produsului turistic și 
prestările de servicii” se elimină din 
Actul constitutiv. Ca urmare, Capi-
tolul X devine Capitolul IX. „Dispo-
ziţii finale” iar Articolul 37 devine 
Articolul 36 „Dispoziţii finale”. 5. 
Desemnarea reprezentantului acţio-
narilor pentru semnarea actului 
constitutiv actualizat, pentru perfec-
tarea documentelor și înregistrarea 
lor la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Brașov. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfășurare a 
adunării generale extraordinare a 
acţionarilor, a doua adunare generală 
extraordinară va fi convocată pentru 
data de 12 Iulie 2016, în același loc, la 
aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.  
Consiliul de Administraţie al Socie-
tăţii ANA Teleferic S.A. Prin Preșe-
dinte Taban Ion.

l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii Implementări Nedistructive de 
Cercetări Specifice în Electrostatică 
și Electrotehnologie (I.N.C.S.E.E.) 
S.A. cu sediul social în București, 
Splaiul Unirii, nr. 313, Sector 3, 
C . U . I .  9 6 3 7 0 6 7 / 3 1 . 0 7 . 1 9 9 7 ; 
J40/6020/25.07.1997, Capital social 
subscris și vărsat: 87.922 lei: În 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Help Plant Sud-Est SRL. 
(Licitația I-a). În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24, luna 06, anul 
2016, ora 11.30, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor 
vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Help 
Plant Sud-Est SRL, cu domiciliul fiscal în com. Lungulețu, nr. 1239, județul Dâmbovița, cod de 
identificare fiscală RO 29638024. Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Teren extravilan în 
suprafață de 83.600 mp. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 45.100 lei. Total: 
45.100 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul 
Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA: „livrarea de 
către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații 
fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Marian Vlad.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. 518 C.  7635 din 08.06.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Iunie, ziua 08. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, 
luna Iunie, orele 12.00, anul 2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, se vor vinde prin 
licitație publică (licitația a-I-a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Eurodariland 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Iedera de Sus, str. Principală nr. 156, sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de 
identificare fiscală 25448663. a) Clădire în suprafață de ... compusă din ... și construită din ... situată 
în localitatea ... str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA *); b) Teren 
extravilan, în suprafață de 2690 mp, situat în localitatea Iedera - Punct Ruda - Valea Plopului, prețul de 
pornire al licitației este preț de evaluare, respectiv 13473 lei (exclusiv TVA **). *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este .../ scutit de TVA, conform art. ..., alin. (...), 
lit. ...) sau lit. ...) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. **) cotă de taxa pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20% neimpozitabil, conform art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: SFO Moreni. Sarcini: Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la Trezoreria 
Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0245.666100. Data afișării: 10.06.2016.
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conformitate cu prevederile Legii 
31/1990 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, administra-
torul unic al Implementări Nedi-
structive de Cercetări Specifice în 
Electrostatică şi Electrotehnologie 
(I.N.C.S.E.E.) S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 313, 
Sector 3, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti  sub nr. 
J 4 0 / 6 0 2 0 / 2 5 . 0 7 . 1 9 9 7 ,  C U I 
9637067/31.07.1997, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din cadrul Implementări 
Nedistructive de Cercetări Specifice 
în Electrostatică şi Electrotehnologie 
(I.N.C.S.E.E.) S.A. pentru data de 
15.07.2016 ora 10:00 la sediul socie-
tăţii, în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 
313, Sector 3. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor până la ora 18:00 a sfâr-
şitului zilei de 30.06.2016, stabilită ca 
dată de referinţă. Ordinea de zi este 
următoarea: 1. Vânzarea clădirii 
situată în Bucureşti, Splaiul Unirii, 
nr. 313, Sector 3, proprietate a Imple-
mentări Nedistructive de Cercetări 
Specifice în Electrostatică şi Electro-
tehnologie (I.N.C.S.E.E.) S.A., 
dobândită prin contractul de 
vânzare– cumpărare autentificat de 
Societatea Profesională Notarială 
Miu şi Molcuţ sub nr. 64/21.01.2015, 
2. Vânzarea terenului în suprafaţă de 
2026m.p. situat în Bucureşti, Splaiul 
Unirii, nr. 313, Sector 3, proprietate a 
Implementări Nedistructive de 
Cercetări Specifice în Electrostatică 
şi Electrotehnologie (I.N.C.S.E.E.) 
S.A., dobândit prin contractul de 
vânzare– cumpărare autentificat de 
Societatea Profesională Notarială 
Miu şi Molcuţ sub nr. 64/21.01.2015. 
În cazul în care în data de 15.07.2016 
nu se îndeplineşte cvorumul pentru 
validarea deliberărilor, se convoacă a 
doua Adunare Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru ziua de 
18.07.2016, ora 10:00, la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 
313, Sector 3, cu aceeaşi ordine de zi. 
Potrivit prevederilor art. 125 din 
Legea societăţilor nr. 31/1990 republi-
cată şi modificată şi a art. 12.1. din 
Actul Constitutiv al societăţii, actua-
lizat la data de 31.08.2015, acţionarii 
pot fi reprezentaţi în Adunarea 

Generală a Acţionarilor de reprezen-
tanţii lor legali care, la rândul lor, pot 
da altor persoane împuternicire 
pentru respectiva adunare generală. 
Procurile vor fi depuse, în original, cu 
48 de ore înainte de adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în aceste adunări. 
Procurile vor fi reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta 
în procesele– verbale. Procurile vor fi 
valabile pentru a doua convocare a 
adunării, în cazul în care prima 
adunare nu poate avea loc din cauza 
neîntrunirii cvorumului. Adminis-
trator unic Buzan- Jiman Daniel.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Mălureni, jud. 
Argeş. Anunţ de participare privind 
delegarea gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilităţi publice –licitaţia 
publică  deschisă: 1.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon  şi de fax, 
adresa de e-mail ale delegatarului: 
Primăria Comunei Mălureni, judeţul  
Argeş,   ţel. 0248765049, fax : 
0248765049, e-mail primariamalu-
reni@yahoo.com; 2. Hotărârea 
privind stabilirea modalităţii de 
gestiune: Hotărârea Consiliului Local 
nr.15/18.02.2016 privind aprobarea 
comisiei de evaluare şi a documenta-
ţiei întocmita în vederea delegării de 
gestiune a serviciului de furnizare apa 
din comună Mălureni, judeţul Argeş. 
3. Aria teritorială unde urmează a se 
presta/furniza serviciul/activitatea: 
Teritoriul administrativ al comunei 
Mălureni, judeţul Argeş. 4. Activi-
tatea/serviciul care urmează să fie 
prestată /prestat/furnizată /furnizat: 
Delegarea de gestiune a serviciului 
public de alimentare cu apă al 
comunei Mălureni, judeţul Argeş. 5. 
Durata contractului de delegare a 
gestiunii: 10   ani. 6. Denumirea, 
numărul de telefon   şi de fax   şi 
adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita 
documentaţia  de delegare, precum  şi 
modalităţile de obţinere a documenta-
ţiei: Primăria Comunei Mălureni,  
judeţul Argeş,  ţel. 0248765049, fax : 
0248765049, e-mail primariamalu-
reni@yahoo.com. Documentaţia 
poate fi obţinută  de la sediul Primă-
riei. 7.Dacă este cazul, costul   şi 
condiţiile de platã în vederea obţinerii 
documentaţiei  de delegare: Docu-

mentaţia de atribuire poate fi achiziţi-
onată în urma unei solicitări scrise. 
Preţul pentru obţinerea documenta-
ţiei este de 300 lei şi se achită la casi-
eria Primăriei. 8. Garanţia de 
participare la negocierea directă este 
de 2000 lei. Plata se poate face la 
casieria Primăriei. 9. Termenul-li-
mită de depunere a ofertelor, data  şi 
ora, adresa la care se depun  ofertele: 
Dată: 18.07.2016, ora 14.00 – 
Primăria comunei Mălureni , judeţul 
Argeş, la Registratură. 10. Data, 
ora  şi locul deschiderii ofertelor: 
Data: 19.07.2016, ora 10.00 - la sediul 
Primăriei: Sat Mălureni, nr. 127, 
comuna Mălureni, judeţul Argeş.

l Debitorul SC RUPS SA societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, 
scoate la vânzare: -Proprietate imobi-
liară „Apartament” în suprafață de 
187mp. situat în Str. Traian, Nr.42, 
Et.8, Sector 2 Bucureşti, Nr. cadastru 
16088/42, CF 74224 şi „Loc parcare 
S15” aferent apartament, situat în 
Str. Traian, Nr.42, Et.8, Sector 2 
Bucureşti, Nr. cadastru 19088/60. 
-Pentru proprietatea imobiliară 
(apartament şi parcare) şedința de 
licitație a fost stabilită în data de 
21.06.2016, ora 15.00. –Prețul de 
pornire al licitației ce va fi organizată 
în data de 21.06.2016, ora 15.00 este 
de 255.360,00 Euro exclusiv TVA, 
reprezentând 100% din valoarea de 
piață exclusiv TVA arătat în 
Raportul de evaluare, aprobat în 
Adunarea Creditorilor din data de 
22.01.2016; Prețul caietului de sarcini 
pentru proprietatea imobiliară (apar-
tament şi parcare) este de 2.000,00 
Lei exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO53BI-
TRPH1RON038212CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Montebe-
lluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeaşi dată a 
Caietului de sarcini pentru proprie-
tatea imobiliară, de la sediul lichida-
torului judiciar. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Bucureşti, Sector 1, Str. Buzeşti, Nr. 
71, Et. 5. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 

dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Concedentul: U.A.T. Hoghilag, str.
Principală, nr.305, jud.Sibiu, CIF: 
4 2 4 1 2 3 0 ,  t e l . 0 2 6 9 . 8 6 6 . 8 0 1 , 
fax.0269.865.181, e-mail: primariaho-
ghilag@yahoo.com. Obiectul concesi-
unii: Teren în suprafață de 94.800mp 
aferent U.A.T. Hoghilag teren extra-
vilan, comuna Hoghilag, jud.Sibiu. 
Informații privind documentația de 
atribuire: la secretariatul comunei 
Hoghilag, județul Sibiu. Modalități 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire este prin 
cerere scrisă la secretariatul comunei 
Hoghilag, județul Sibiu. Denumirea 
şi adresa compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire este Secretari-
atul comunei Hoghilag, județul Sibiu. 
Documentația de atribuire va fi pusă 
la dispoziția celor interesați contra 
sumei de 100 lei, contravaloarea 
acesteia se va plăti în numerar la 
caseria concedentului. Data limită 
pentru solicitarea clarificării: 
24.06.2016, ora 12:00. Informații 
privind ofertele la secretariatul 
Comunei Hoghilag, județul Sibiu. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2016, ora 14:00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele este secretari-
atul Comunei Hoghilag, județul 
Sibiu. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în original. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor este 
04.07.2016, ora 10:00, la sediul 
Primăriei comunei Hoghilag, strada 
Principală, nr.305, jud.Sibiu. Insti-
tuția competentă pentru soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instranței: Judecătoria 
M e d i a ş ,  s t r. U n i r i i ,  n r. 1 0 , 
tel.0269/845.048, fax: 0269/846.707, 
e-mail: jud.medias@just.ro, în termen 
de 30 de zile de la data comunicării 
actului contestat. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării 
08.06.2016.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 

coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al OL 
Construct Development SRL 
desemnat prin Sentinta Civila nr. 
6098 din data de 17.06.2014, pronun-
tata in dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea OL Construct Develop-
ment SRL constand in teren intra-
vilan in suprafata de 11.468,43 mp 
situat in Bucuresti, Bd. Drumul Gura 
Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 prin 
licitatie publica cu strigare, iar pretul 
de pornire va fi de 770.000 euro la 
care se adauga TVA si se poate achita 
conform regulamentului stabilit in 
cadrul adunarii creditorilor din data 
de 07.06.2016, in rate, dupa cum 
urmeaza: 15% (115.500 Euro excl. 
TVA) pana la 16.06.2016, ora 12.00, 
25% (192.500 Euro excl. TVA) pana 
la 31.07.2016, 20% (154.000 Euro 
excl.TVA) pana la 30.09.2016, 40% 
(308.000 Euro excl.TVA) pana la 
15.11.2016. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 17.06.2016 ora 
12,00 prin licitatie publica cu stri-
gare. Locul de desfasurare a licitati-
i lor  va  f i  s tabi l i t  la  sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81

l Lichidator judiciar provizoriu, 
societăţi profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, YNA Consul-
ting SPRL ȘI Consultant Insolvenţă 
SPRL, cu sediul procesual ales în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Mără-
şeşti, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă 
licitaţie publică cu strigare pentru 

vânzarea bunurilor imobile existente 
în proprietatea debitoarei SC Izome-
tal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 
2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Mehe-
dinţi sub nr.J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, 
af lată în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr.177/2016 din 
şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul 
Mehedinţi în dosar nr.6902/101/2012, 
după cum urmează: 1.proprietate 
imobiliară de tip rezidenţial compusă 
din casă cu regim de înălţime parter, 
având Sc=228,32 şi Su=208mp, 
situată în loc.Timişoara, str.Iuliu 
Maniu, nr.24, județul Timiş, CF 
420970, nr. topografic 16998/2, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 
54.360,00Euro, valoarea nu include 
TVA; 2.proprietate imobiliară de tip 
industrial-hale comercial-depozitare 
şi birouri, situate în localitatea Timi-
şoara, str.E.Baader, nr.13, judeţul 
Timiş, compusă din: clădire birouri 
P+1E+M având suprafaţa de 
1.015mp, CF410601 Timişoara, nr. 
Cadastral 722/13/4/5/2; depozit, 
magazie metalică şi birou depozit 
având suprafaţa de 2.688mp, 
CF410598 Timişoara, nr. Cadastral 
722/13/4/2; teren intravilan în supra-
faţă de 951mp, CF410600 Timişoara, 
nr. Cadastral 722/13/4/4, la preţul de 
pornire a licitaţiei de 618.360,00Euro, 
valoarea nu include TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile şi imobile, o repre-
zintă Sentinţa nr.151 din şedinţa 
publică din data de 23.03.2015 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi 
în dosarul nr. 6902/101/2012/a102, 
prin care s-a dispus ridicarea suspen-
dării. Licitaţia va avea loc la punctul 
de lucru al debitoarei situat în locali-
tatea Timişoara, str.Enric Baader, 
nr.13,  jud.Timiş,  la  data de 
14.06.2016, ora 14.00, iar în cazul în 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
licitaţia va fi reluată, în aceleaşi 
condiţii, la data de 21.06.2016, ora 
14.00, la data de 28.06.2016, ora 
14.00, la data de 05.07.2016, ora 
14.00, la data de 12.07.2016, ora 
14.00, respectiv la data de 19.07.2016, 
ora 14.00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea caie-
tului de sarcini şi consemnarea unei 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. 496 C. Nr. 7634 din 08.06.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Iunie, Ziua 08. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22, 
luna Iunie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, se vor vinde prin 
licitație publică (licitația a-I-a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Euro Lavidor 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Iedera de Sus, str. Punctul Acasă pe Vale nr. FN, sc. ..., etaj ..., ap. 
..., cod de identificare fiscală 25448671. a) Clădire în suprafață de ... compusă din ... și construită din 
... situată în localitatea ... str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA *); 
b) Teren extravilan în suprafață de 2645 mp, situat în localitatea Iedera - Punct Ruda - Valea Plopului, 
prețul de pornire al licitației este preț de evaluare, respectiv 13473 lei (exclusiv TVA **). *) cota de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este .../ scutit de TVA, conform 
art. ..., alin. (...), lit. ...) sau lit. ...) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. **) cotă de taxa pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20% neimpozitabil, conform art. 270, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: SFO Moreni. Sarcini: Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod 
fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666100. Data afișării: 10.06.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a I a. În temeiul art. 
250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
24, luna 06, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, județul 
Giurgiu, se vor vinde prin licitație, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Hercule 
Trans SRL, cu domiciliul fiscal în localitateaVânători Mici, sat Corbeanca, nr. -, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală: 24323670: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoutilitară Furgon 
Iveco ML 80L 15. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 14.600 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *). *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 din 2015 privind Codul Fiscal. Bunul/urile 
mobil/e mai sus menționat/e sunt / nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii ale altor creditori: 
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 prin licitație următoarele documente: 
oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, 
cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de 
identitate/ pașaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante (la bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, la bugetul local) conform art. 250, alin. (4), 
lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; declarație pe propria răspundere cu 
privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectarea 
prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere însoțită de documentația mai sus menționată se 
depune numai la Registratura Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, situat în județul Giurgiu, oraș 
Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0246.270520.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare 

Executare Silită Persoane Juridice. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin 

licitații următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după 

cum urmează: 1. În ziua de 22, luna 06, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu, 

nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului SC Famin SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Apelor, județul 

Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 15004264: Nr. crt., Denumire bunului mobil, descriere 

sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul), Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *; 1. Autoutilitară 

Furgon Fiat Ducato, an fabricație 2002, nr. identificare ZFA24400007046255, motorină, culoarea alb, 

capacitatea cilindrică 2286 cmc, 3.560 lei, 20%; 2. Mașină de îndreptat lemn tip 2041 NKK/002522, 

marca SCM Internațional, Italia, anul fabricației 2001, verde, 1.800 lei, 20%; 3. Mașină de lipit cant, 

marca Gerhard Ney Germania, anul fabricației 1978, tip SKM 100/2, 1.270lei, 20%; 4. Mașină de tăiat 

lemn cu fierăstrău, marca Elektra Beckum Germania, anul fabricației 1995, verde, seria 50320005, 

645 lei, 20%. 2. În ziua de 23, luna 06, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu, nr. 

22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 

Clasic Stan SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Malu Roșu, nr. 77, bl. 106B, sc. 

B, et. 3, ap. 31, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 1302988: Nr. crt., Denumire bunului 

mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este 

cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *; 

1. Automobil mixt, camion, 4 uși, marca Dacia, tipul D4F76X/Double Cab 1.9D 4*4, număr identificare 

UU1D4F76X43375397, an fabricație 2003, culoare gri metal, motorină, 5.698 lei, 20%. 3. În ziua de 

28, luna 06, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 6, se va 

vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Simple Creative Things SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Poligonului, nr. 1, cod de identificare fiscală 32764880: 

Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile,dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ 

neimpozabil/ scutit *; Autoutilitară N1,furgon marca Fiat ,variantă 223/WXN1A/Doblo, nr. identificare 

ZFA22300005725987,capacitate cilindrică 1248 cmc ,puterea 55 kv, sursă de energie motorină 

,culoare alb,nr. înmatriculare PH-15-AUS, 9.998 lei, 20% . 4.În ziua de 29, luna 06, anul 2016, ora 

12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 6, se vor vinde prin licitație 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bautech Concept Trust S.R.L., cu domiciliul fiscal 

în București, str. Arh. Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. B, ap. 40, sector 2, cod de identificare fiscală 

26229220: Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile,dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota 

T.V.A./ neimpozabil/ scutit *; Rezervor (tanc) bitum 35 TO - nr. 1, 418.500 lei, 20%; Rezervor (tanc) 

bitum 35 TO - nr. 2, 418.500 lei, 20%; Rezervor (tanc) bitum 35 TO - nr. 3, 418.500 lei, 20%; Rezervor 

(tanc) bitum 35 TO - nr. 4, 418.500 lei, 20%; Autoutilitară Iveco Trakker (basculantă), nr. identificare 

WJMJCSS20C176093, nr. înmatriculare IF-04-PJP, an fabricație 2007, capacitate cilindrică 12.882 

cmc, putere max. (kw) 324/1900, motorină, ITP - nu se cunoaște, certificatul de înmatriculare nu a 

fost prezentat, 167.800 lei, 20%; Cilindru compactor Ingersoll Rand, model Alexander DD95-1, serie 

69517950, an fabricație 2006, masă totală 12.100 kg, putere 60 kw, 69.900 lei, 20%. *) Regimul şi 

cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 527/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi 

să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de 

participare, reprezentînd 10% din preţul de pornire a l  l icitaţ iei (în contul 

RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova - 

C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploieşti); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de 

Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în 

limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de 

creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestaţie la instanţa judecãtorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 

cunoştință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 

când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 

informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407.710, int. 

162. Data afişării: 10.06.2016.

 

cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei, până la începerea licita-
ţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială Carpa-
t i c a ,  s u b  n r .
RO98CARP036000766158RO01. 
Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm 
pe toţi cei care pretind vreun drept 
asupra imobilelor să anunţe lichida-
torul judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub sancţi-
unea prevazută de lege. Informaţii 
suplimentare, privind bunurile scoase 
l a  l i c i ta ţ i e ,  l a  t e l e foane l e : 
0252/328 .293 ,  0744 .528 .869 , 
0252/354 .399 ,  0742 .592 .183 , 
0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe 
site-urile: www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro

l Regia Națională A Pădurilor-Ro-
msilva Direcția Silvică Neamț. 
Anunţul privind  organizarea licita-
ţiei de vânzare de masă lemnoasă 
fasonată. Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A. 
Urechia, nr. 24, tel: 0233/211.696; fax: 
0233/212.736,   e-mail office@neamt.
rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 24.06.2016, începând cu ora: 
10:00. Ordinea de adjudecare a lotu-
rilor va  fi următoarea: Tazlău, 
Roznov, Vaduri,  Brateş, Borca, 
Pipirig, Târgu Neamţ, Văratec, 
Gârcina, Roman, Horia iar in cadrul 
ocoalelor, ordinea loturilor este cea 
afişată la sediul organizatorului si pe 
site-ul www.rosilva.ro. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, 
str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, 
jud. Neamţ. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată 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 completarile si modi-
ficarile ulterioare. Data şi ora organi-
zării preselecţiei: 21.06.2016, 
începând cu ora 10:00. Operatori 

economici/grupurile de operatori 
economici nu participă la şedința de 
preselecție.  Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 17.06.2016,  pana la ora 14.00. 
Documentele necesare pentru parti-
ciparea la licitație, prevăzute în 
caietul de sarcini al licitației, se 
depun în original la registratura 
Direcției Silvice Neamț, sau se pot 
trimite prin poştă, în original. Docu-
mentația trimisă prin poştă, în 
original, va fi recepționată la registra-
tura Direcției Silvice Neamț până la 
data de 17.06.2016, ora:14:00. Lista 
loturilor care se licitează si  preţul de 
pornire a licitaţiei  pentru fiecare lot 
sunt afişate la sediul organizatorului 
şi pe site-urile: www.rosilva.ro, www.
neamt.rosilva.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: 6143,27 mc din care pe sorti-
mente: -lemn rotund pentru furnire 
estetice: 0(mc); -lemn rotund pentru 
furnire tehnice: 0 (mc); -lemn rotund 
pentru cherestea: 5627,38(mc); -lemn 
rotund şi despicat pentru industria 
celulozei şi hârtiei: 194,26(mc); -lemn 
pentru mină: 0(mc); -lemn pentru 
PAL şi PFL: 0(mc); -lemn rotund de 
fo ioase  ş i  răş inoase  pentru 
construcţii: 301,63(mc); -lemn de foc: 
20(mc). Și respectiv pe specii şi grupe 
de specii: -răşinoase: 2910,68 (mc); 
-fag: 2935,99(mc); -stejar, gorun: 
68,61(mc); -cer, gârniță: 0,00 (mc); 
-salcâm: 1,44 (mc); -cires: 8,48(mc); 
-paltin de munte si camp: 71,54(mc); 
-frasin: 3(mc); -tei: 54,87(mc); -plop: 
14,5 (mc); -diverse specii tari: 
40,8(mc); -diverse specii moi: 
33,36(mc). Masa lemnoasă  fasonată 
oferită spre vânzare provine din 
fondul forestier proprietate publică 
certificat în sistemul Forest Stewar-
dship Council® (FSC-C109255). 
Masa lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea licita-
ţiei se poate adjudeca prin negociere, 
in aceeasi zi, 24.06.2016, în condițiile 
prevăzute de regulamentul aprobat 
prin HG 924/2015 cu modificarile si 
completarile ulterioare, caietul de 
sarcini al licitației şi de alte reglemen-

tări în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei sau de pe site-ul 
www.neamt.rosilva.ro începând cu 
data de: 10.06.2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei: -Pentru participarea la lici-
taţie, solicitantul trebuie să depună, 
anterior datei preselecţiei, o cerere de 
înscriere la licitaţie, la care trebuie să 
anexeze documentele prevăzute prin 
HG 924/2015 şi in caietul de sarcini 
al licitației. -Nu se accepta depunerea 
de documente in ziua preselectiei. 
-Operatorul economic/Grupul de 
operatori economici participant/
participanţi la licitaţie trebuie să 
achite, anterior începerii şedinţei de 
licitaţie, în contul organizatorului, 
prin instrumente bancare legale 
decontabile până la începerea licita-
ţiei sau în numerar la casieria organi-
zatorului, o garanţie de contractare 
în cuantum de 10% din valoarea de 
pornire la licitaţie, pentru volumul de 
masă lemnoasă pe care intenţionează 
să îl cumpere, precum şi  tariful de 
participare la licitaţie de 200 lei, cu 
TVA. -Neîncheierea contractului de 
vânzare cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate în termenul maxim de 10 
zile lucrătoare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a opera-
torului economic/grupului de opera-
tori economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. 
-Loturile de masa lemnoasa nr.: 
12594, 12602, 9581, 9582, 9583, 9584, 
9585, 11267, 11270, 11275, 11276, 
11277, 11278, 11279, 11280, 11281, 
11282, 11283, 11284, 11285, 11289, 
11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 
11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 
11300, 11303, 11307, 11308, 11309, 
11310, 11311, 14416, 14417, 14418, 
14419, provin din partizi de la care a 
fost deblocata imposibilitatea de 
emitere a codurilor pentru partizile 
c a r e  f a c  r e f e r i r e  l a  H G 
nr.387/27.05.2016 privind stabilirea 
unei masuri temporare pentru apli-
carea Normelor, aprobate prin HG nr. 
470/2014. -Pentru buna organizare şi 

desfăşurare a licitaţiei recomandăm 
operatorilor eocomici/grupurilor de 
operatori economici ca plata garan-
ţiei de contractare şi a tarifului de 
participare să se facă prin virament 
bancar (ordin de plată, foaie de 
vărsământ bancar) sau în numerar la 
casieria organizatorului licitației 
conform prevederilor legale, iar 
depunerea documentului privind 
constituirea garanţiei de contractare  
la secretariatul comisiei de licitaţie să 
fie făcută până cel târziu în data de 
23.06.2016; -Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: Directia Silvica 
Neamt, tel: 0233/211.696, fax: 
0233/212.736, e-mail: office@neamt.
rosilva.ro, persoane de contact: ing. 
Ilie Ciprian, ing. Caia Marius-
Eduard.

PIERDERI  
l Pierdut Legtimaţie IPA, seria 
RO27485/05.01.2006, pe numele 
Topoloiu Daniel. O declar nulă

l Pierdut Proces-verbal şi Adeve-
rinţă achitare locuinţă, Topuzaru 
Rodica şi Constantin. Declar nule. 

l Pierdut certificat de inregistrare si 
certificat constatator emis in baza 
legii 359/2004 pentru Tanase George 
Razvan PFA, F40/2496/20.05.2009, 
CUI 25574173, sediu profesional in 
str. Aleea Avrig nr.14, bl. P6, sc.A, 
et.10, ap. 42, sector 2, Bucuresti.Le 
declar nule.

l Declar pierdut exemplarul original 
al Atestatului de Libera Practica, 
eliberat de Colegiul Psihologilor din 
Romania, comisia Psihologie Clinica, 
pe  numele  Bondor  Romina, 
Nr.2538/23.10.2015, cod parafa 
17942. Il declar nul.

l Corint Junior SRL, sediu: Mun. 
Alexandria, str. Dunarii, bl. M5, sc. 
A, et. 3, ap. 12, Judet Teleorman, 
CUI:16050161, J34/2/2004, declara 
pierdute si nule Certificatele Consta-
tatoere nr.:515134/17.09.2012; 
1401/14.01.2009; 4520/7.03.2013; 
515134/17 .09 .2012 s i  Anexa 
nr.20722/10.12.2003 .

l Stefani Rezidential Complex SRL, 
cu sediul în Oraş Buftea, DN7 Bucu-
reşti-Piteşti, Popas Vlasia, având 
J23/1144/2009 şi CUI:22260389, 
declarăm pierdut Certificat Consta-

tator emis în 18.02.2011 în temeiul 
art.17, alin.1, lit.b, din Legea 
359/2004 pentru punctul de lucru din 
Bucureşti, Sector 1, str.Almas 2-8, 
P-ţa 16 Februarie. Îl declarăm nul.

l Maghiran I. Gheorghe "Consul-
tanţă" Persoană Fizică Autorizată, 
cod de identificare fiscală 27025554, 
cu sediul social in Ploiesti, str. Eroilor, 
nr. 14, bl. 14F, ap. 2, judet Prahova, 
număr de ordine în registrul comer-
ţului F29/1045/2010 declar pierdut 
certificatul de inregistrare seria B nr. 
2365363/11.06.2010. Il declar nul.

l Pierdut certificat manager trans-
port marfă  nr. 12525, valabil  de la 
06.12.2014 până la 05.12.2024, 
eliberat de A.R.R. Iaşi pe numele 
Cîşlariu Marius- Adrian. Se declară 
nul.

l S.C. DCV Partner Logistic S.R.L. 
cu sediul în Bucureşti, str. Brătăşanca 
nr.30, Sector 5, J40/10774/2013, 
C.U.I. 32188124, declară pierdute 
actele: Certificat de înregistrare seria 
B, nr. 2803340/02.09.2013; Rezoluţie 
înfiinţare, Act constitutiv, Certificat 
constatator, Contract de comodat, 
cesiune părţi sociale.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 
36368/09.06.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data 
de 23.06.2016, ora 13.00, ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de 
insolvență privind pe debitorii: SC Mit Security Company 2012 SRL - Târgoviște, dosar nr. 
4968/120/2015; SC Zavoianu Serv-Agregate SRL - Potlogi, dosar nr. 5549/120/2015; SC Eucam 
Trans SRL - Comișani, dosar nr. 5062/120/2015; SC ZNA Impex SRL - Târgoviște, dosar nr. 
3933/120/2015; SC Cistaro PROD SRL - Târgoviște, dosar nr. 5207/10/2015; SC Piovacari Serv SRL - 
Pucioasa, dosar nr. 124/120/2016; SC Saion Expres SRL – Iedera, dosar nr. 176/120/2016; SC Malco 
SRL - Moreni, dosar nr. 428/120/2016; SC Rombleta Zaragoz SRL - Fieni, dosar nr. 429/120/2016; SC 
Emilia Impex SRL - Moreni, dosar nr. 430/120/2016; SC Ferm Agro Expert SRL - Fieni, dosar nr. 
431/120/2016; SC Petrotubing Construct SRL - Moreni, dosar nr. 432/120/2016; SC Polidam-Metal 
SRL - Petrești, dosar nr. 314/120/2016; SC AAES - Oak SRL - Nucet, dosar nr. 506/120/2016; SC 
Ilicata Prodcom SRL - Văcărești, dosar nr. 499/120/2016; SC Dragdemama SRL - Târgoviște, dosar nr. 
502/120/2016; SC Eti Dia Serv SRL - Moreni, dosar nr. 503/120/2016; SC Voclapel SRL - Doicești, 
dosar nr. 505/120/2016; SC Tandica Com SRL - Văcărești, dosar nr. 500/120/2016; SC Rikotex Land 
SRL - Valea Lungă, dosar nr. 501/120/2016; SC Euromod Team 2011 SRL - Târgoviște, dosar nr. 
2634/120/2014; SC Talind Grup Construct SRL - Gura Șuții, dosar 472/120/2016; SC Laminorul SA - 
Târgoviște, dosar nr. 766/120/2016; SC Sacrotex SRL - Sotanga, dosar nr. 689/120/2016; SC ABC 
Cosmal SRL - Târgoviște, dosar nr. 805/120/2016; SC Dudu SRL - Niculești, dosar nr. 781/120/2016; 
SC Pleroserv SRL - Răzvad, dosar nr. 765/120/2016; SC Drogheria Gebkarm SRL - Târgoviște, dosar 
nr. 417/120/2016; SC Alesipa SRL - Băleni, dosar nr. 5431/120/2015; SC Leinad Navy 27 SRL - 
Comișani, dosar nr. 1237/120/2016; SC Sag Retail SRL - Ulmi, dosar nr. 5542/120/2015; SC Hot Activ 
SRL - Cojasca, dosar nr. 2901/120/2014; SC Patrascu Getadi SRL - Bucșani, dosar nr. 1445/120/2016; 
SC Vlamar 4U SRL - Aninoasa, dosar nr. 1551/120/2016; SC Bus City SRL - Ludești, dosar nr. 
1550/120/2016; SC Ana Ioana Distribution SRL - Târgoviște, dosar nr. 1037/120/2016; SC Vladimir 
Com SRL - Corbii Mari, dosar nr. 566/120/2016; SC Nandos Grill SRL - Târgoviște, dosar nr. 
1750/120/2016; SC Valgeofarm SRL - Răcari, dosar nr. 1661/120/2016; SC Leonadi SRL - Ludesti, 
dosar nr. 1857/120/2016; SC Ayvocars Expert SRL - Târgoviște, dosar nr. 1873/120/2016; SC 
Melgima Agrostar SRL - Cornesti, dosar nr. 3428/120/2015; SC Liberty Top ConsULTING SRL - 
Târgoviște, dosar nr. 1785/120/2016; SC Edanela Com SRL - Ulmi, dosar nr. 1987/120/2016; SC Top 
Golden Farm SRL - Crevedia, dosar nr. 1998/120/2016; SC LWH Glinde SRL - Târgoviște, dosar 
2043/120/2016; SC Poultry Farm SRL - Crevedia, dosar nr. 1997/120/2016, dosare aflate pe rolul 
Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi depuse la 
registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din Târgoviște, Calea 
Domnească, nr. 166, în plic închis și sigilat prin aplicarea ștampilei ofertantului, pe care se va 
menționa: “Ofertă pentru selectarea practicianului în insolvență în dosarul de insolvență al SC … SRL. 
A nu se deschide înainte de data de 23.06.2016, orele 13.00”.

ANUNȚURI




