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OFERTE SERVICIU
l Societate de pază, angajăm 
agenți/agente, cu sau fără atestat, 
din București sau apropiere, 
pentru obiective în Cartierul 
Berceni. Asigurăm calificare-ates-
tare. 0728.309.675.

l STAŢIE DE PRODUCERE A 
BETONULUI ANGAJEAZĂ 
ŞOFERI + POMPAGIU CU 
EXPERIENŢĂ DE MINIM 5 
ANI, CATEGORIA B ŞI C, 
POSESORI DE ATESTAT 
P E N T R U  T R A N S P O R T 
MARFĂ. SALARIU ATRACTIV. 
RELAŢII  LA TELEFON: 
0727.887.521.

Agenţie de turism on-line 
angajează agenţi de turism cu 
experienţă, cunoscători limba 
engleză, e-mail: emma_hartt@
yahoo.com.

l GPP Ray Kindergarten și 
Școala Primară Lexford Castel, în 
asociere temporară, organizează 
concurs de titularizare pentru 5 
posturi de educatoare, la data de 
19 iulie 2017. Dosarele candida-
ților se depun până la data de 6 
iunie 2017, orele 16.00, la sediul 
din Pitești, str. Eroilor, nr. 58. 
Relații la telefon 0745764060.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
și Inspecţie Socială Mehedinţi cu 
sediul în Drobeta Turnu Severin, 
B-dul Carol I nr.3, scoate la 
concurs în data de 12.06.2017 ora 
10:00 - proba scrisă, la sediul agen-
ţiei, postul vacant de Consilier, 
clasa I, grad profesional supe-
rior. Dosarele se depun până în 
data de 26.05.2017, inclusiv. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
s e d i u l  i n s t i t u ţ i e i  s a u  l a 
tel.0252/313860. 
Persoană  de  contact: Strinoiu 
Dragoș.

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str. 
Incintă Port, nr. 1, jud. Constanţa, 
organizează concurs, conform HG 
286/2011, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante: 
I. Direcţia Afaceri Europene și 
Relaţii Internaţionale: 1. Biroul 
Coordonare Programe: -Referent 
specialitate gr. III -1 post; II.
Direcţia Inspecţii Siguranţă și 
Securitate Navală: 1. Serviciul 
PSC/FSC: -Inspector specialitate 
gr.IA -2 posturi; III.Direcţia 
tehnică: 1. Serviciul Avizări 
Produse Navale Industriale și 
Supraveghere Piaţă: -Inspector 
debutant -locație DEJ -1 post; 2. 
Serviciul Comunicaţii și IT: 
-Inginer gr. II -1 post; IV.Centrul 
Maritim de Coordonare: 1. Servi-
ciul VTMIS -Căpitan port specia-
l i s t  - 1  p o s t ;  V. B i r o u l 

managementul calităţii: -Referent 
specialitate gr.I -locație Giurgiu -1 
post; VI.Biroul Juridic și Conten-
cios -Consilier Juridic gr.III -1 
post; VII. Compartimentul Audit 
Public Intern -Auditor superior -1 
post; VIII. Căpitănia Zonală 
Constanţa: 1. Căpitănia Portului 
Constanţa: a) Serviciul Siguranţa 
Navigaţiei -Zona Nord: -Căpitan 
port gr.I -2 posturi; -Căpitan port 
debutant -1 post; b) Serviciul Sigu-
ranţa Navigaţiei -Zona Sud: 
-Căpitan port gr.I -2 posturi; 2. 
Căpitănia Port Cernavodă: 
-Căpitan port debutant -1 post; IX. 
Căpitănia Zonală Galaţi: 1.Căpi-
tănia Portului Galaţi: a) Biroul 
VTMIS -Căpitan port debutant -1 
post; 2.Căpitănia Portului Brăila: 
-Căpitan port debutant -1 post; 
3.Căpitănia Portului Hârșova: 
-Ofiţer port treapta I -1 post; 4.
Oficiu Căpitănie Fetești: -Ofiţer 
port treapta II -1 post; 5. Inspecto-
ratul  Tehnic ANR Galaţi : 
-Inspector specialialitate gr.IA -1 
post; -Inspector specialialitate gr.
III -1 post; X. Căpitănia Zonală 
Giurgiu: 1.Căpitănia Portului 
Giurgiu: a)Serviciul Financiar 
Contabilitate Administrativ/ 
Compartiment Tehnic: -Șofer -1 
post; b)Serviciul Siguranţa Navi-
gaţiei, Poluare și VTMIS: -Refe-
rent specialitate gr.I -1 post; 
-Căpitan port gr.I -1 post; 2.Căpi-
tănia Portului Călărași: -Căpitan 
port gr. I -1 post; 3. Oficiul Căpită-
niei Corabia: -Căpitan port grad I 
-1 post; XI.Căpitănia Zonală 
Tulcea: 1. Căpitănia Portului 
Tulcea: a) Compartimentul Înma-
triculări Nave și Personal Navi-
gant: -Referent specialitate gr.III 
-1 post; 2. Căpitănia Portului 
Sulina: -Căpitan port debutant -1 
post; -Căpitan Port gr.I -1 post; 
-Căpitan Port treapta II -1 post; 
XII.Căpitănia Zonală Drobeta 
Turnu Severin: 1. Oficiul Căpită-
niei Moldova Veche: -Căpitan port 
debutant -1 post; I. Condiții speci-
fice de ocupare a posturilor din 
cadrul ANR Central: Referent 
specialitate gr.III/Biroul Coordo-
nare Programe/ DAERI -1 post; 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: relaţii 
internaţionale, comunicare, psiho-
logie, relaţii publice; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: minim 6 luni; 
Cunoștințe de limba engleză în 
domeniul de activitate; Inspector 
specialitate gr .IA/Serviciul PSC 
-FSC/DISSN- 2 posturi; Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Specia-
litatea de bază: domeniul naval 
(marină punte /mașină) sau 
construcţii nave; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: minim 9 ani. Cerințe 

specifice: -Criterii  minime 
conform art.22, alin.(1) și (5) din 
HG 811/2010; -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cunoș-
tinţe de limba engleză în domeniul 
de activitate; Inspector debutant 
-loc.Dej/ Serv.Avizări Prod.Nav. 
Ind.și Suprav.Piaţă/DT: -1 post; 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
n i u l  n a v a l ;  Ve c h i m e  î n 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: fără condiţii de 
vechime. Inginer gr. II/Serviciul 
Comunicaţii și IT/DT -1 post; 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, Specialitatea de bază: 
Comunicaţii, Electrotehnică, Elec-
tronică, Electronică de putere, 
Automatizări și calculatoare, Ingi-
nerie electrică, Energetică, Electro-
mecanică; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 3 ani. Cerințe 
specifice: Posesor carnet de condu-
cere categoria B. Căpitan port 
specialist/ Serviciul VTMIS/CMC 
-1 post; Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul maritim; 
Specialitatea de bază: Navigaţie; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
-minim 3 ani, pe funcţia de 
căpitan de port gr.I, sau -posesor 
brevet valabil de ofiţer punte, 
eliberat de ANR cu un stagiu la 
bordul navelor maritime de cel 
puţin 24 luni în ultimii 5 ani, sau 
-fără condiţii de vechime dacă 
posedă brevet maritim punte, nivel 
managerial. Cerințe specifice: 
-certificat valabil de operator radio 
în sistemul GMDSS (GOC) sau 
ROC; -certificat curs: Competențe 
și cunoștinţe de utilizare a calcula-
torului. Referent specialitate gr.I 
-locație Giurgiu/Birou Manage-
mentul Calităţii -1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Specia-
litatea de bază: tehnic, economic, 
juridic; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 6 ani; Consilier Juridic 
gr.III/Biroul Juridic și Contencios 
-1 post; Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Specialitatea de bază: 
juridic; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 2 ani; Auditor superior/ 
Compartiment Audit Public 
Intern -1 post; Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Specialitatea de bază: 
economie, inginerie economică, 
juridic; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-

ţiei: minim 9 ani. Cerinţe specifice: 
-candidatul trebuie să aibă avizul 
favorabil al structurii de audit 
constituită la nivelul organului 
ierarhic superior (Serviciul Audit 
Intern din cadrul Ministerului 
Transporturilor). Pentru obţinerea 
avizului candidatul va depune la 
Compartimentul Audit Public 
Intern din ANR, un dosar care va 
cuprinde următoarele documente: 
-curriculum vitae; -o declarație 
privind respectarea prevederilor 
art. 22 din Legea nr. 672/2002, 
referitoare la incompatibilitățile 
auditorilor interni, -o lucrare în 
domeniul auditului public intern; 
-2 scrisori de recomandare de la 
persoane cu experiență în dome-
niul auditului intern. Avizul se va 
elibera în termen de 5 zile lucră-
toare de la data depunerii dosa-
rului. II. Condiții specifice de 
ocupare a posturilor din cadrul 
Căpităniilor Zonale: 1. Căpitănia 
Zonală Constanţa: a) Serviciul 
Siguranţa Navigaţiei -Zona Nord: 
Căpitan port gradul I -2 posturi. 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
niul naval sau juridic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 3 ani în 
domeniul naval, -fără condiții de 
vechime pentru deținătorii de 
brevet maritim. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B. Căpitan port debutant -1 
post. Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
n i u l  n a v a l ;  Ve c h i m e  î n 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B; b) Serviciul Siguranţa 
Navigaţiei -Zona Sud: Căpitan 
port gradul I -2 posturi. Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Specia-
litatea de bază: domeniul naval 
sau juridic; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: -minim 3 ani în domeniul 
naval, -fără condiții de vechime 
pentru deținătorii de brevet 
maritim. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B; c)Căpitănia Port Cerna-
vodă: Căpitan port debutant -1 
post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B. 2. Căpitănia Zonală 
Galaţi: a)Biroul VTMIS: Căpitan 
port debutant -1 post; Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Specia-
litatea de bază: domeniul naval; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: fără 
condiții de vechime. Cerințe speci-
fice: -Posesor permis de conducere 
categoria B. b)Căpitănia Portului 
Brăila: Căpitan port debutant -1 
post; Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
n i u l  n a v a l ;  Ve c h i m e  î n 
specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: 
-Posesor permis de conducere 
categoria B. c) Căpitănia Portului 
Hârșova: Ofiţer port treapta I -1 
post; Nivelul studiilor: studii 
medii; Specialitatea de bază: 
domeniul naval. Criterii de 
selecţie: -ofiţer port treapta II -3 
ani vechime în funcție; -timonier /
mecanic fluvial -3 ani vechime în 
funcție. Cerinţe specifice: -Posesor 
permis de conducere categoria B. 
d)Oficiul Căpităniei Fetești: Ofiţer 
port treapta II -1 post; Nivelul 
studiilor: studii medii; Speciali-
tatea de bază: domeniul naval sau 
alt domeniu și posedă certificat de 
capacitate în domeniul naval; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: fără 
condiții de vechime. Cerinţe speci-
fice: -Posesor Certificat de capaci-
tate de marinar. e)Inspectoratul 
Tehnic Galaţi: Inspector specialia-
litate gr.IA -1 post; Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, Speciali-
tatea de bază: Absolvent de facul-
tate tehnică, institut/academie/ 
universitate maritimă, cu diplomă 
de inginer sau echivalent; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
9 ani. Cerinţe specifice: Posesor 
carnet de conducere categoria B. 
Inspector specialialitate gr.III -1 
post; Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, Specialitatea de bază: Absol-
vent de facultate tehnică, institut/
academie/ universitate maritimă, 
cu diplomă de inginer sau echiva-
lent; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 6 luni. Cerinţe 
specifice: Posesor carnet de condu-
cere categoria B. 3.Căpitănia 
Zonală Giurgiu: a) Serviciul 
Financiar Contabilitate Adminis-
trativ/Compartiment Tehnic: Șofer 

-1 post; Nivelul studiilor: studii 
medii; Specialitatea de bază: 
școală de șoferi profesioniști; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
minim 3 ani. Cerinţe specifice: 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B, C și E. b) Serviciul Sigu-
ranţa Navigaţiei, Poluare și 
VTMIS: Referent specialitate gr.I 
-1 post; Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul inginerie economică; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
minim 6 ani. Căpitan port gr.I -1 
post; Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
niul naval sau juridic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 3 ani în 
domeniul naval, -fără condiții de 
vechime pentru deținătorii de 
brevet maritim. Cerințe specifice: 
Posesor carnet de conducere cate-
goria B. c)Căpitănia Portului 
Călărași: Căpitan port gr.I -1 post; 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: dome-
niul naval sau juridic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: -minim 3 ani în 
domeniul naval, -fără condiții de 
vechime pentru deținătorii de 
brevet maritim. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere cate-
goria B. d)Oficiul Căpităniei 
Corabia: Căpitan port grad I -1 
post; Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de scurtă durată (SSD); 
Specialitatea de bază: -posesor 
brevet căpitan fluvial A sau B 
-fără condiții de vechime, sau 
-brevet de timonier fluvial- minim 
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2 ani vechime pe funcţie. Cerințe 
specifice: Posesor carnet de 
conducere categoria B. 4. Căpi-
tănia Zonală Tulcea: a) Comparti-
mentul Înmatriculări Nave şi 
Personal Navigant: Referent 
specialitate gr.III -1 post; Nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază:-; 
Vechime în muncă pe studii supe-
rioare: minim 6 luni; b) Căpitănia 
Portului Sulina: Căpitan Port 
debutant -1 post; Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: domeniul naval; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: fără condiții 
de vechime. Căpitan Port gr.I -1 
post; Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval sau juridic; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
-minim 3 ani în domeniul naval, 
-fără condiții de vechime pentru 
deținătorii de brevet maritim. 
Căpitan Port treapta II -1 post; 
Nivelul studiilor: studii medii; 
Specialitatea de bază: domeniul 
naval dacă posedă: -brevet de 
căpitan maritim portuar, şef 
mecanic maritim portuar- minim 
2 ani vechime în funcție conform 
brevetului, sau -brevet căpitan 
fluvial, şef mecanic fluvial- minim 
2 ani vechime în funcție conform 
brevetului; 5.Căpitănia Zonală 
Drobeta Turnu Severin: a)Oficiul 
Căpităniei Moldova Veche: 
Căpitan port debutant -1 post; 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: fără condiţii de 
vechime. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 26.05.2017, 
ora 16.00; 1. Selecția dosarelor de 
înscriere: 29.05 -30.05.2017; 
Afişare rezultate selecția dosa-
relor: 31.05.2017, ora 10.00; 
Termen depunere contestații: 
31.05.2017, până la ora 16.00; 
Termen soluționare contestații: 

06.06.2017, ora 12.00. 2.Proba 
scrisă: 07.06.2017, ora 10.00; 
Afişare rezultate probă scrisă: 
08.06.2017, ora 16.00; Termen 
depunere contestații probă scrisă: 
09.06.2017, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații: 
09.06.2017, ora 16.00. 3. Interviul: 
12.06.2017, ora 10.00; Afişare 
rezultate interviu: 13.06.2017, ora 
12.00; Termen depunere contes-
tații interviu: 13.06.2017, până la 
ora 16.00; Termen soluționare 
contestații: 14.06.2017, ora 10.00; 
Af i şare  rezu l ta te  f ina le : 
14.06.2017, până la ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de concurs şi 
desfăşurarea concursului se va 
face astfel: -Pentru posturile din 
cadrul  Autorităţi i  Navale 
Române- Central, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autori-
tăţii Navale Române, localitatea 
Constanţa, Str.Incintă Port, nr.1, 
et.9, cam.93. Persoană de contact: 
Adriana Rosen, tel.0372.419.830 
s a u  0 3 7 2 . 4 1 9 . 8 8 4 ;  f a x : 
0241.61.61.24. -Pentru posturile 
din cadrul Căpităniei Zonale 
Constanţa, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Constanţa, localitatea 
Constanţa, Str.Incintă Port, nr.1, 
Clădirea ANR, et.3. Persoană de 
contact: Daniela Dumitru, 
Alexandra Lică, tel. 0372.419.850. 
-Pentru posturile din cadrul Căpi-
tăniei Zonale Galaţi şi Inspecto-
ratul Tehnic ANR -Galaţi, 
candidaţii vor depune dosarele la 
sediul Căpităniei Zonale Galaţi, 
localitatea Galaţi, Str.Portului, 
Nr.30. Persoană de contact: Tran-
dafir Păsat, tel. 0372.362.302; tel./
fax: 0236.460.318; 0236.460.248. 
-Pentru posturile din cadrul Căpi-
tăniei Zonale Giurgiu, candidaţii 
vor depune dosarele la sediul 
Căpităniei Zonale Giurgiu, Loca-
litatea Giurgiu, Şoseaua Portului, 
Nr.9A. Persoană de contact: Mirel 
Vi ş a n ,  t e l . 0 3 7 2 . 4 0 8 . 4 3 8 ; 
0246.211.015; fax: 0246.214.838. 
-Pentru posturile din cadrul Căpi-
tăniei Zonale Tulcea, candidaţii 
vor depune dosarele la sediul 
Căpităniei Zonale Tulcea, Locali-
tatea Tulcea, Str.Portului, Nr.36. 
Persoană de contact: Mihaela 
Ivenco ,  t e l .0372 .376 .738 ; 
0240.512.937; fax: 0240.513.226. 
-Pentru posturile din cadrul Căpi-

tăniei Zonale Drobeta-Turnu 
Severin, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Drobeta-Turnu Severin, 
Localitatea Dr.Tr. Severin, Str. 
Portului, Nr. 3. Persoană de 
c o n t a c t :  D a n  F i r u l e s c u , 
tel.0372.408.451; 0252.316.493; 
fax: 0252.312.720. Tematica, bibli-
ografia se vor afişa pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre 
noi/organizare/cariere

l Primăria comunei Măldăeni, cu 
sediul în comuna Măldăeni, 
judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual de execuţie vacante 
-de casier (încasator apă) în 
cadrul Serviciului de Gospodărie 
comunală subordonat Consiliului 
local al comunei Măldăeni. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Măldăeni în 
ziua de 8 iunie 2017, ora 10.00 
-proba scrisă şi 12 iunie 2017, ora 
10.00 -interviul, iar dosarele 
complete de participare la concurs 
întocmite conform art.49 din 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se depun 
la sediul Primăria comunei 
Măldăeni, judeţul Teleorman 
-compartimentul secretariat -în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
dată publicării anunţului în Moni-
torul Oficial Partea a III-a. Condi-
ţiile de participare, bibliografia şi 
documentele pentru întocmirea 
dosarului de înscriere la concurs 
vor fi afişate la sediul Primăriei 
Măldăeni şi pe pagina de internet 
la adresa www.primariamaldaeni.
ro. Informaţii suplimentare la 
telefon nr.0247.337.112.

l Primăria Comunei Adunaţi, cu 
sediul în comuna Adunaţi, sat 
Adunaţi, nr.87, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului contractual de 
execuţie paznic, normă întreagă, 
vacant în cadrul Compartimen-
tului „Poliţie Locală”, conform 
HGR nr.  286 /23 .03 .2011 . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei  Comunei 
Adunaţi şi constă în: -selecţia 
dosarelor în data de 30.05.2017, 
ora 10.00; -proba scrisă în data de 

15.06.2017, ora 10.00; -interviul în 
data de 20.06.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţii le generale 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HGR nr. 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare: a. studii 
generale/medii; b.să fie atestat  
profesional -agent pază şi ordine; 
c.vechime -nu este cazul. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul Primariei 
Comunei Adunaţi. Persoană de 
contact: Termentu Petruţa, 
secretar comună, telefon mobil: 
0730.072.317, telefon fix/fax: 
0244.395.053.

l Conform Hotărârii Guvernului 
nr. 286/2011, Unitatea Militară 
01871 din Ministerul Apărării 
Naţionale, cu sediul în strada 
Nicolae Bălcescu, nr.17, locali-
tatea Deveselu, judeţul Olt, orga-
nizează concursul  pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual de 
execuţie, şofer I, cu o vechime în 
meseria de şofer de minim 3 ani şi 
cel puţin absolvent al învăţămân-
tului general obligatoriu, conform 
Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi comple-
t ă r i l e  u l t e r i o a r e ,  a s t f e l : 
-07.06.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă; -13.06.2017, ora 10.00 
-proba practică; -19.06.2017, ora 
10.00 -interviul; -data-limită de 
depunere a dosarelor -26.05.2017, 
ora 16.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01871 Deveselu, 
unde vor fi afişate şi detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon: 0249.515.736.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr. 590 din 4 
mai 2017, la anunţul cu numărul 

de înregistrare 87.886 al Primăriei 
Comunei Pianu, cu sediul în loca-
litatea Pianu de Sus, str. Princi-
pală, nr. 94, comuna Pianu, jud. 
Alba, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale: Inspector de specia-
litate în administrația publică din 
cadrul Biroului de Proiecte Euro-
pene, se face următoarea rectifi-
care: -în loc de: „1. Denumirea 
postului: Inspector de specialitate 
în administrația publică din 
cadrul Biroului de Proiecte Euro-
pene -post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor (cerințe): -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniile: economic, 
juridic; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului -nu se cere.” se va citi: „1. 
Denumirea postului: Inspector de 
specialitate în administrația 
publică din cadrul Biroului de 
Proiecte Europene -post vacant 
contractual pe perioadă determi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor 
(cerințe): -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniile: economic, 
juridic, tehnic; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupării 
postului -nu se cere.” Restul 
anunțului rămâne neschimbat 
(Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a 
III-a.)”. 

l Primăria Comunei Fărcaşele, 
județul Olt, cu sediul în localitatea 
Fărcaşele, str.Principală, nr.49, 
judeţul Olt, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
vacante de: 1. Inspector, clasa I, 
grad profesional superior, nivel 
studii superioare, 1 post; 2.
Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, nivel studii superioare, 
1 post. Concursul se va desfăşura 

astfel: -proba scrisă în data de 
05.07.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 13.07.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: I.
Inspector, clasa I, grad profesional 
superior, nivel studii S, Biroul 
contabilitate, impozite şi taxe 
locale: -studii superioare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent 
în domeniul ştiințelor economice; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice: minim 9 ani; -condiții 
generale conform prevederilor art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2), 
privind Statutul funcționarilor 
publici. II.Inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, nivel studii 
S, Compartiment urbanism-ca-
dastru: -studii superioare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent 
în domeniul administrativ, agricol, 
urbanism; -vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: nu este cazul; 
-condiții generale conform preve-
derilor art. 54 din Legea nr. 
188/1999 (r2), privind Statutul 
funcționarilor publici. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei 
Fărcaşele. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Comunei Fărca-
şele, persoană de contact: secretar 
Hoară  Cr i s t ina ,  t e l e fon : 
0249.531.302, e-mail: primariafar-
casele@yahoo.com.

l Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Neamţ, cu sediul 
în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, organi-
zează concurs pentru ocupare a 1 
post temporar vacant,  consilier 
cadastru gradul I (contract indivi-
dual de muncă pe perioadă deter-
minată).  Concursul  se va 
desfăşura după calendarul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

31642/10.05.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25, luna 

05, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Dan & Ani SRL, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 16680710: - Autoutilitară Dacia Logan 

Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169291, nr. înmatriculare TR-66-WYX, prețul de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 9.521 lei (exclusiv TVA); - 

Autoutilitară Dacia Logan Pick-up, nr. identificare UU1USD1F540169024, nr. înmatriculare TR-44-WYX 

- prețul de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 9.521 

lei (exclusiv TVA); - Autoutilitară MAN, nr. identificare WMAL20ZZZ2Y092361, nr. înmatriculare TR-

33-WYX, prețul de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 

22.102 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, 

Sarcini; A.J.F.P. Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19 

%)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitatei, achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, 

deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat 

de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus 

în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru 

persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe propria 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte 

informații de interes pentru comparator, după caz: …. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la telefon  0247.421.176, int. 354.
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următor: -Proba scrisă- în data de 
29.05.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu- în data de  06.06.2017, 
ora 10.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul OCPI 
Neamţ, la adresa sus-menţionată, 
telefon 0233-23.48.70.  

l Şcoala Gimnazială Crasna Vişe-
ului, cu sediul în loc.Crasna Vişe-
ului, com.Bistra, nr. 57, jud. 
Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului: 
administrator de patrimoniu, 
normă: 0,50 (o jumătate de 
normă), post temporar vacant, 
contractual pe perioadă determi-
nată (până la 30.11.2017). Condiţii 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: licenţă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 1 an. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concur-
sului: -proba scrisă: data de 
29.05.2017, ora 9.00, la sediul 
unităţii şcolare; -proba de interviu: 
data de 29.05.2017, ora 12.00, la 
sediul unităţii şcolare. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 18.05.2017, la sediul unităţii 
şcolare. Date contact: Mocernac 
Gheorghe-secretar, tel.0262.363.063.

l Primăria Cîrlogani, cu sediul în 
localitatea Cîrlogani, strada 
Centrală, nr. 104, Judeţul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
aprobat prin HG nr. 286/2011, 
modificat şi completat de HG nr. 
1027/2014. Denumirea postului: 
Referent II (Casier) contractual 
vacant. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: nivelul studiilor: 
medii, vechime postului: minim 6 
luni. Data, ora şi locul de desfăşu-

rare a concursului: Proba scrisă: 
data de 07.06.2017, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 09.06.2017, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Data limită până 
la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este  de 29.05.2017, la sediul insti-
tuţiei. Date contact: Comuna 
Cîrlogani, strada Centrală, nr.104, 
Judeţul Olt, tel. 0249.474.611. 

l Primăria comunei Sîntana de 
Mureş organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții publice 
vacante de: 1. referent clasa III, 
gradul profesional superior în 
cadrul Biroului contabilitate, impo-
zite şi taxe locale. Condiţiile de 
desfăşurare a concursului: data 
până la care se pot depune dosarele 
de înscriere: în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României– 
partea a III-a (31 mai 2017), data, 
ora şi locul organizării probei 
scrise: 12 iunie 2017, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Sîntana 
de Mureş, str.Morii, nr.26. Interviul 
se va susţine cu respectarea preve-
derilor art.56 alin.(1) din HG 
nr.611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs: condiţii generale: 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 9 ani. 
Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde documente prevăzute de 
art.49 din HGR nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată şi 
completată. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul primă-
riei comunei Sîntana de Mureş, 
telefon 0265.323.517. Primar, 
Dumitru Moldovan.

l În conformitate cu prevederile 
H.G. nr.286/2011, modificată şi 

completată prin HG nr. 1027/2014, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale anunță scoaterea la 
concurs, pe perioadă nedetermi-
nată, a unui post contractual de 
consilier pentru afaceri europene 
la Direcția Politici  în Industria 
Alimentară şi Comerț- Serviciul 
Industrie Alimentară. Denumirea 
postului: consilier pentru afaceri 
europene. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -Studii de 
specialitate– studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență/ echivalentă, sau  studii 
universitare de licență din dome-
niul ştiințelor agricole, economice 
sau juridice; -Cunoştințe limbi 
străine: engleză nivel  bază; 
-Cunoştințe operare calculator/ 
programare de calculator: cunoş-
tințe de OFFICE– Word, Excel, 
Internet– nivel mediu; -Vechime în 
muncă: minimum 2 ani. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă:  în data de 
08.06.2017, ora 10.00, la sediul 
MADR; Proba de interviu: se 
susține într-un termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise, la 
sediul MADR. Data şi ora susți-
nerii interviului se afişează odată 
cu rezultatul probei scrise. Candi-
dații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării 
anunțului. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
25 mai 2017 (inclusiv), ora 17,00 la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale din str. B-dul 
Carol I nr.2-4, sector 3, Bucureşti. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solici-
tate candidaţilor înscriere vor fi  
publicate pe pagina de web www.
madr.ro şi afişate la sediul institu-
ţiei din  B-dul. Carol I nr.2-4, 
sector 3 Bucureşti. Date de 
contact: tel. 021/3072461, email: 
iuliana.ceausescu@madr.ro

l Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în 
data de 16.06.2017, orele 10:00, la 
sediul Autorităţii, un post vacant 
de consilier juridic superior din 
cadrul Serviciului Juridic -Conten-
cios: Condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de consilier juridic, gradul profesi-
onal superior: -condiţiile de studii: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul funda-
mental de ierarhizare- ştiințe 
sociale, ramura: stiințe juridice, 
domeniu de licență: drept; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei. 
Dosarul de concurs va conţine 
următoarele documente: a) formu-
larul de înscriere prevăzut în 
anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulteri-
oare; b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii şi 
ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări; d) copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; e) cazi-
erul judiciar; f) adeverinţa care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa 
care să ateste că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică. Copiile 
de pe actele mai sus menţionate se 
prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tarul comisiei  de concurs. 
Bibliografia se ridică de la sediul 
Autorităţii în momentul depunerii 
dosarului de concurs. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se 
obţin la telefon: 021/310.07.89.

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 15.06.2017, ora 10.00 –proba 
scrisă, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de conducere vacante, 
astfel: •1 post director general 
-Direcţia Generală Corp Control 
Primar şi Administraţie Publică; 

•1 post director general adjunct 
-Direcţia Generală Investiţii. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Sectorului 6: proba 
scrisă în data de 15.06.2017, orele 
10.00. Interviu: data şi ora vor fi 
comunicate ulterior. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6 www.
primarie6.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Sectorului 6 -Serviciul Manage-
mentul Resurselor Umane şi la nr. 
de telefon 0376.204.439.

CITAȚII
Numitul Prodanof Nicolae, cu 
ultim dom. cunoscut în Brazilia, 
Sao Paulo, rua Gal Euclides Figu-
eredo 374, se citează la Trib Bucu-
reşti secția 3 civilă, dosar 
28165/3/2016, în 18 mai 2017, ora 
8.30, cam.201, cu obligație plata 
taxa timbru 2617,7 Lei.

l Pârâta Sbangu Didina este 
chemată la Judecătoria Iaşi la 29 
mai 2017, ora 8.30, C36M, et.1, 

ANUNȚURI

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Compartiment de Comunicare, Relatii Publice și Mass-Media. Nr. 

134/11.05.2017. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

- Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, 

telefon 0244.407 710, fax 0244.593906, organizează în ziua de 

24.05.2017, orele 12.00, licitație publică în vederea încheierii 

contractului privind: Închirierea unui spațiu într-o clădire de 

birouri necesar pentru asigurarea funcționării în condiții cores-

punzătoare a structurilor subordonate Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești. Durata contractului: 5 ani. 

Detaliile privind licitația publică se găsesc la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20170511100934_6654l

icit.pdf

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Costești 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 Flavio 

Serv Complex SRL - Slobozia după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Peugeot 407 2,0 HDI, 5 512 

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 parti-

cipare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO39TREZ0505067XXX000772, 

deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 26.05.2017. 

Licitația va avea loc în data de 29.05.2017, ora 11.00, la SC Flavio 

Serv Complex SRL. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Costești, 0248.672.768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. 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 Mireille 

L. M.Trade SRL - Câmpulung, după cum urmează: Denumire: 

Autoturism Volkswagen Tiguan, nr. înmatriculare: AG-69-LUL. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 38.283 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 29/05/2017. Licitația va avea loc 

în data de 30/05/2017 ora 11:00:00 la sediul S.F.M. Câmpulung, 

str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 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 Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung, tel. 0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 

în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 

Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Cicu 

Marius - Câmpulung, după cum urmează: Denumire: Autoturism 

Dacia Logan, an fabricație 2005, nr. înmatriculare: AG-10-USV. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 7.100 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 

Argeș, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Legea 207/2015, până în ziua de 30/05/2017. Licitația va avea loc 

în data de 31/05/2017, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, 

str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 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 

Câmpulung, tel. 0248.510098.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Costești 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 Bial 

Industrial Steel SRL - Slobozia, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]; Citroen Berlingo, Iveco Stralis AS 440-

S45T, Iveco Stralis AS 440-S42T, Iveco Stralis AS 440 -S42T, 

Iveco Stralis AS 440-S50TP, 166 384 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 

RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 29.05.2017. Licitația va avea loc în 

data de 30.05.2017, ora 11.00, la SC Bial Industrial Steel SRL. 

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 Serviciul Fiscal 

Orășenesc Costești, 0248.672.768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Costești 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 

Agrocom Exclusiv Business SRL - Popești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Clădire de birouri (P), în 

suprafață de 60 mp - fără teren, 38 050 lei; Instalație adăpare 

capre, Instalație hrănire capre, Instalație pasteurizare, 

Transformator rețea, Moară uruială (nefuntională), 92 210 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 RO39TREZ0505067XXX000772, 

deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 30.05.2017. 

Licitația va avea loc în data de 31.05.2017 ora 11.00, la SC 

Agrocom Exclusiv Business SRL. 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 Serviciul Fiscal Orășenesc Costești, 0248.672.768.
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sala 1, în procesul de partaj deschis 
de către reclamantul Ivasciuk 
Constantin pentru lichidarea regi-
mului matrimonial în dosarul 
nr.11.104/245/2016.

l Domnul Bejenaru Dinu, cu 
ulimul domiciliu cunoscut în sat 
Joldeşti, comuna Vorona, jud. 
Botoşani, este citat în calitate de 
pârât la Judecătoria Botoşani, la 
data de 25 mai 2017, în dosar nr. 
1058/193/2017 având ca obiect 
ieşire din indiviziune asupra tere-
nului în suprafaţă de 2 ha 4676 
mp.

l Numita Pînzaru B. Mariana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Vedea, judeţul Giurgiu, 
este citată în calitate de pârâtă la 
Judecătoria Giurgiu în Dosarul nr. 
3629/236/2017, complet CN2, în 
proces cu I.I. Lazăr Petrişor, în 
calitate de reclamant, dosarul 
având ca obiect pretenţii şi se află 
în procedura de regularizare.

l Se citează pârâţii Dumitraş 
Mihai şi Dumitraş Oana în dosarul 
civil numărul 17759/193/2016 al 
Judecătoriei Botoşani, cu termen 
la data de 25.05.2017 în contradic-
toriu cu reclamanţii Dumitraş 
Olga şi Schroder Gabriela pentru 
anulare certificat de moştenitor.

l Nap Gavrila, sotia lui Farcas 
Constantin, Bonda Vasile Tingo, 
Vartan Simion, Vartan Maria, Nap 
Maria, Nap Veronica, Oarga 

Aurelia lui Tudor, Oarga Victoria 
lui Tudor, Farcasan Constantin si 
sotia Farcasan Amalia, Culda 
Costan lui Simion,Vartan Simion 
lui Simion,Vartan Maria Mar.Bus 
Costan, Nap Zamfira, Nap 
Gheorghe, Varga Ana, Nap Vasile, 
Roba Victoria, Varga Ana, Nap 
Vasile, Roba Victoria, Nap 
Gheorghe sunt citati pe data de 
13.06.2017 la Judecatoria Turda in 
dos.nr.4623/328/2013 in calitate de 
parati.

l Găinuşă Florin domiciliat în 
Siret, Str.Mioriţei, nr.1A, ap.2, jud.
Suceava, este citat pentru data de 
23.05.2017, ora 8.30, la Judecă-
t o r i a  R ă d ă u ţ i ,  î n  d o s a r 
nr.688/285/2017 având ca obiect 
situaţie juridică minor, suplinire 
acord parental, exercitarea autori-
tăţii părinteşti, reclamanta fiind 
Coroliuc Adriana Ramona.

DIVERSE  
l Anunţ public privind Decizia 
e tape i  de  încadrare  S .C . 
PROCEMA S.A. (formular A2). 
Societatea Procema S.A., în cali-
tate de titular proiect anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare 
adecvată, pentru proiectul “Extin-
dere hală de fasonat armături 
pentru construcţii şi execuţie 

carcase pentru piloţi din beton şi 
pod rulant“, conform Certificat de 
Urbanism nr. 142-8389 din 
28.07.2016, propus a fi amplasat în 
şos. Giurgiului, nr. 3-5, com. 
Jilava, jud. Ilfov. Nu se supune 
evaluării impactului asupra 
mediului şi evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov 
din Bucureşti, str. Aleea Lacul 
Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de 
luni până joi, între orele 09-13, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: www.apm–ilfov.ro în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

l OMV Petrom S.A. cu sediul in 
Bucuresti, Str. Coralilor, Nr. 22, 
Sector 1, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “echipare de 
suprafata si conducta amestec 
sonda 4317 Mamu” propus a fi 
realizat in extravilanul localita-
tilor: (Borosesti, comuna Sutesti + 
localitatea Streminoasa, comuna 
Creteni + localitatea Balsoara, 
comuna Madulari), jud. Valcea. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Valcea, strada Remus Bellu nr. 6 şi 
la sediul OMV Petrom S.A. în 
zilele de luni - vineri, între orele 
9.00 – 14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

l S.C. Eco Tudor SRL titular al 
proiectului „Schimbare destinaţie 
din hala atelier mecanic in hala 
atelier tâmplărie”, propus a se 

realiza in oraş Comăneşti, str. 
Crinului nr. 15, jud. Bacău, anunţa 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bacău: nu se supune 
evaluării impactului asupra 
mediului şi nu se supune evaluării 
adecvate in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi/sau de evaluare adec-
vata. Proiectul deciziei de înca-
drare  ş i  mot ive le  care  o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bacău din strada Oituz, 
nr. 23, cod 600266 in zilele de luni 
pana joi, intre orele 8 – 16  şi vineri 
intre orele 8 – 14, precum şi la 
următoarea adresa de internet: 
www.apmbc.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii 
la proiectul deciziei de încadrare in 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ pana la 
data de 19.05.2017.     

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al 
Impact City Bistro SRL desemnat 
prin Hotararea nr.2660 din data de 
08.05.2017, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti - Secţia a VII -a 
Civilă,  în dosar nr.8183/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedură simplificată preva-
zută de Legea nr. 85/2014  împo-
triva Impact City Bistro SRL, cu 
sediul în Bucureşti Sectorul 3, Str. 
Labirint, Nr. 106, Etaj 1, Ap. 8, 
CUI 23907123, nr. de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J40/8716/2008.  Persoanele fizice şi 
juridice care înregistrează un drept 
de creanţă împotriva Impact City 
Bistro SRL vor formula declaraţie 

de creanţă care va fi inregistrată la 
grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia 
a VII-a Civilă, cu referire la 
dosarul nr. 8183/3/2017, în urma-
toarele condiţii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor  23.05.2017; b) termenul 
limita pentru verificarea crean-
ţelor, intocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al 
creanţelor 04.07.2017; c) termenul 
limita pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor la 30.07.2017; d) 
data primei şedinţe a adunarii 
generale a creditorilor 10.07.2017, 
ora 14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor Impact City Bistro SRL 
la data de 19.05.2017, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Cristian, județul 
Braşov, cu sediul în Cristian, P-ța 
Libertății, nr.1, cod poştal: 507055, 
telefon: 0268.257.001, fax: 
0268.257.733, e-mail: secretar@
uatcristian.ro. Denumirea progra-
mului: Programul local pentru 
finanțarea nerambursabilă din 
bugetul propriu al Comunei Cris-
tian a proiectelor pentru activități 
cultural-sportive şi educative 
pentru anul 2017. Finanțarea 
programului: Conform Hotărârii 
Consiliului Local Cristian nr. 
27/20.03.2017, privind aprobarea 
bugetului local al comunei Cris-
tian, jud.Braşov, pentru anul 2017. 
Obiectivele specifice ale progra-
mului: a)activități de tineret; b)
programe culturale; c)protecția 
mediului; d) educație; e) programe 
de sănătate publică; f)activități 

sportive; g)culte religioase; h)acti-
vități cu caracter social. Conform 
prevederilor art.10 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finan-
țărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, şi, totodată, în considerarea 
bugetului aprobat pentru anul 
2017 şi în aplicarea prevederilor 
art.15 şi 16, alin.(1) din Legea 
nr.350/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabi-
leşte procedura de selecție a 
propunerilor de proiecte pentru 
desfăşurarea acțiunilor cultu-
ral-sportive şi educative la nivelul 
Comunei Cristian. Regulamentul 
pentru solicitanţi în forma 
completă se găseşte, pentru 
consultare, la sediul Primăriei 
Comunei Cristian, P-ța Libertății, 
nr.1, jud.Braşov, şi pe pagina de 
internet: www.primariacristian.ro. 
Data-limită pentru depunerea 
propunerilor este 14 iunie 2017, 
ora 15.00. Perioada de selecție şi 
evaluare a propunerilor este de la 
15 iunie 2017 până la 16 iunie 
2017. Selecţia propunerilor se va 
efectua pe baza prevederilor Legii 
350/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. Programul 
anual al finanțărilor nerambursa-
bile a fost publicat în MO nr. 
82/03.05.2017.

SOMAȚII  
l In dosarul civil nr.66/210/2017 
al Judecatoriei Chisineu-Cris, 
reclamanta Alexa Monica Elisa-
beta , domiciliata  in Semlac, 
nr.930,  jud. Arad, cu  domiciliul 
procesual ales in loc. Arad, str. 
Blajului,, nr. 2, , ap. 12, jud. Arad, 
solicită constatarea dobândirii 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Costești 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 Terra 

Investment SRL - Ștefan cel Mare, după cum urmează: Denumire, 

Valoare [lei, fără TVA]; Autotractor MAN - TGA18460, autotractor 

MAN - TGA 18430, semiremorcă STAS 0-34/3FAK, 81 146 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 RO39TREZ0505067XXX000772, 

deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 06.06.2017. 

Licitația va avea loc în data de 07.06. 2017, ora 11.00, la SC Terra 

Investment SRL. 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 

Serviciul Fiscal Orășenesc Costești, 0248.672.768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Costești anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 

conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 

procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: 

Consumcoop Stolnici Societate Cooperativă - Stolnici, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Spațiu comercial 

(magazin sătesc) în suprafață de 252 mp, situat în comuna Bârla, 

jud. Argeș, fără teren, 60 664 lei. Prețurile menționate re-  

prezintă 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 

RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, 

dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 07.06.2017. Licitația va avea loc în 

data de 08.06.2017, ora 11.00, la Consumcoop Stolnici, punct de 

lucru Bârla. 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 

Serviciul Fiscal Orășenesc Costești, 0248.672.768.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare venituri și executare silită persoane juridice. Număr de 

înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 34872918. Nr. 5397 din 09.05.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna mai, anul 2017, ora 12,30, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului La Pâinici S.R.L., 

licitația a- 2-a. Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul 

de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei) , Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Malaxor aluat oțel ITR 50 Italia, capacitate 42 

kg (48 litri), 128 kg/h, diametru vas 45 cm, motor 230 V, dimensiuni (lxLxh) 48 x 80,5 x 82,5 (cm), greutate netă 1074 kg, Nu se cunosc, 

6.035 lei, 19%; Cuptor patiserie electric marca Primax Italia, convecție/ injecție abur direct Inox; Capacitate 10 tăvi 400x600 mm; Volum 

1 mc; Finisare externă scotch-brite; Camera de coacere cu colțuri rotunjite pentru curățare ușoară; Control digital; 200 programe de 
0gătire ajustabile; 4 faze de cicluri de gătire; Sondă de temperatură; Sistem de gătire At ; Preîncălzire; Răcire rapidă cameră; Funcție de 

pornire întârziată; Rotire inversă automată a ventilatorului; Ventilator cu două viteze; Control al umidității; Iluminare interioară; Ușă cu 

geam dublu ușor de deschis și de curățat; Sistem de închidere etanș al camerii de coacere; Distanța între șaniere 80 mm; Alimentare: 

400V/3N/50Hz; Dimensiuni (Lxlxh mm): 860x835x1130; Greutate (Kg): 150; Putere (W): 16500, Nu se cunosc, 13.324 lei, 19%; 

Cameră de dospire Primax Italia ce asigură microclimatul pentru procesul de dospire, Nu se cunosc, 7.389 lei, 19%; Masă frigorifică 

ventilată 2 uși cod CGN2, material interior/ exterior: inox; dimensiuni interioare 43 cm/ 53 cm; material izolant poliuretan 35/40 kg/mc; 

panou control digital; resistor electric decongelare automată; sistem special de evaporare a apei; garnituri magnetice detașabile; condiții 

ambientale: 43 °C și umiditate 65%; temperatura de lucru: -2/ +8; dimesiuni: 1400 x 700 x 1000 h; capacitate 281 1; greutate 110 kg, 

Nu se cunosc, 4.002 lei, 19%; Malaxor aluat cu braț rabatabil, diametru vas 500 mm, adâncime vas 330 mm, capacitate vas 64 1, 

capacitate aluat 45 kg, capacitate faină 29 kg, dimensiuni (lxLxh) 540 x 860 x 970 (mm), greutate netă 155 kg, putere 1,2 - 1,8 kW, Nu se 

cunosc, 2.810 lei, 19%; Mașină de banc întins foietaj Easy 400 mm; lățime de lucru 400 mm; cilindru teflon cu diametru 60 mm; înălțime 

de ridicare role 0,1-34 mm; dimensiuni (mm): 1000 x 680 x 400; greutate 35 kg, Nu se cunosc, 3.213 lei, 19%; Cuptor de patiserie 

electric EUE907HS EN46, convecție/ abur; dimensiuni exterioare: 920 x 690 x 850 (mm); dimensiuni interioare: 660 x 420 x 600 (mm); 

greutate 100 kg: material inox; panou de control analogic, Nu se cunosc, 7.299 lei, 19%; Malaxor planetar pentru creme, cuvă 

extractabilă, panou de control regulator de viteză și comutator de siguranță, Nu se cunosc, 3.588 lei, 19%; Hotă condensare a vaporilor 

CFE-9C, Nu se cunosc, 3.691 lei, 19%; Camera dospire CLFE 901, Dimensiuni: 860 x 910 x 1810 (mm); greutate: 65 - 240 kg; sursa 

alimentare* 230 V, Nu se cunosc, 4.645 lei, 19%; Vitrină caldă de banc JP160L (vitrină caldă de expunere), Nu se cunosc, 1.903 lei, 19%; 

Vitrină rece de banc VFB160, (vitrină rece de expunere), Nu se cunosc, 2.378 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 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 se prezinte la termenul de 

vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de 

mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ----. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: ----. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 

159. Data afișării: 11.05.2017.
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dreptului de proprietate in cota de 
7/8 prin uzucapiune, cu  joncţi-
unea posesiei cu autorul Schriffert 
Ioan, asupra imobilului inscris in 
CF 301438 Greniceri (nr. vechi 
679), nr. top 1701/83 si Cad C1, 
situat in Graniceri, nr. adm. 188, 
compus din teren intravilan in 
suprafata de 1300 mp (din totalul 
de 1486 mp conform CF). Propri-
etar tabular Schriffer Ioan, 
decedat. Toti cei interesati in 
cauza pot formula opozitii la 
prezenta, in termen de 30 zile de 
la publicare, respectiv afisarea 
somatiei, in dosarul cu numarul 
de mai sus  al Judecatoriei  
Chişineu- Criş . Emis in baza  
incheier i i  de  şedinţă  din 
25.04.2017, conform art., 130 din 
Decretul Lege nr. 115 /1938. 
Termen de afişare pe o durată de 
30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare (completare): În 
conformitate cu dispoziţiile artico-
lului 117 indice 1 din Legea nr. 
31/1990, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi 
având în vedere următoarele: A. 
Administratorul unic al Societăţii 
Romenergo Mecanic S.A., cu 
sediul social în Bucureşti, sectorul 
4, Str. Dumitru Brumărescu nr.9, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/22/1990, C.U.I. 
368267 (denumită în continuare 
“Societatea”)  a convocat în mod 
legal Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, respectiv 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
26.05.2017, ora 12:00,  respectiv 
pentru data de 26.05.2017, ora 
13:00,  la adresa din Bucureşti, 
sectorul 1, Calea Floreasca, 
nr.175, etaj 7, sala de şedinţe, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor Societăţii 
la sfârşitul zilei de 15.05.2017, 
stabilită ca dată de referinţă 
pentru ambele adunări, cu posibi-
litatea de reprogramare pentru 
data de 29.05.2017 , la aceleaşi ore 
şi în acelaşi loc; B. Convocarea 
aferentă Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor,  respectiv 

Convocarea aferentă  Adunării 
Generale Extrordinare a Acţiona-
rilor,  menţionate la punctul A. de 
mai sus, au fost publicate în data 
de 21.04.2017  în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a,  
nr.1317  şi în ziarul „Jurnalul 
Naţional” din data de 21.04.2017; 
C. Cererea din data de 24.04.2017 
adresată Administratorului unic 
al Societăţii de către acţionarul 
Industrialexport S.A., societate pe 
acțiuni organizată şi funcționând 
în conformitate cu legislația din 
România, cu sediul social în 
Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7. Camera 
B7, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/252/1991, având cod de iden-
tificare fiscală RO 1554446, ce 
deţine 99,62 % din capitalul social 
al Societăţii, prin care acesta a 
solicitat: completarea ordinii de zi 
a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Romenergo Mecanic 
S.A.  şi introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a acestei 
adunări numerotate „7”, „8” şi 
„9”, precum şi  introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor Romenergo 
Mecanic S.A.  numerotate „1 
indice 1”,  „1 indice 2” şi  „1 
indice 3”. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor  Romenergo Mecanic  
S.A.  se va completa cu: Punctul 7: 
Aprobarea garantării  obligaţiilor 
de rambursare  a creditului 
acordat de Libra Internet Bank 
S.A., prin Sucursala Bucureşti  
societăţii  Industrial Energy S.A., 
cu ipoteca asupra imobilelor 
proprietatea Societăţii situate în 
Bucureşti, sectorul 4, Str. Dumitru 
Brumărescu nr.9A, înscrise în 
Cartea funciară nr. 209217 a loca-
lităţii Bucureşti Sectorul 4, cu nr. 
cadastral 209217 –pentru teren şi 
nr. cadastral 209217-C1  respectiv 
nr. cadastral 209217-C2 –pentru 
construcţii,  respectiv acordarea 
dreptului de trecere pe imobilul  
situat în Bucureşti, sectorul 4, Str. 
Dumitru Brumărescu nr.9,  înscris 
în Cartea Funciară nr. 200548  a 

mun. Bucureşti, sectorul 4, identi-
ficat cu număr  cadastral 200548, 
în  schimbul  unui  comision 
pentru garantare şi împuterni-
cirea Administratorului Unic al 
Societăţii, dl. Poenaru Corneliu- 
Adrian, şi  a  Dnei. Nicolae Lumi-
nita– Adela, pentru a  semna  
contractul de comision pentru 
garantare cu Industrial Energy 
S.A., cât şi pentru a semna toată 
documentaţia aferentă constituirii 
garanţiilor/ drepturilor anterior 
prezentate, (inclusiv contracte de 
credit, dacă va fi cazul), cu posibi-
litatea de a sub-delega aceste 
competenţe unei terţe persoane. 
Punctul 8: Aprobarea menţinerii 
garanţiilor reale imobiliare de 
rang I, constituite asupra imobi-
lelor proprietatea Societăţii, în 
favoarea băncii denumită în 
continuare Banca Transilvania– 
Sucursala Lipscani,   prin 
Contractul de ipotecă nr. 744/
IPO/01/29.08.2013, în vederea 
garantării  angajamentelor 
asumate de către Romenergo  
S.A.  prin  Contractul de credit nr. 
744/29.08.2013,  cu  actele adiţio-
nale subsecvente, respectiv pentru 
garantarea Plafonului PGE  în 
valoare totală de 4.200.000 lei cu 
structura următoare: Plafon SGB  
în valoare de 3.200.000 lei şi linie 
de credit în valoare de 1.000.000 
lei, în condiţiile de creditare apro-
bate de bancă. Punctul 9: Apro-
barea menţinerii garanţiior de 
rang subsecvent (rang II),  în 
favoarea  băncii denumită în 
continuare  Banca Transilvania– 
Sucursala Lipscani,  asupra 
imobilelor proprietatea societăţii,  
pentru garantarea angajamen-
telor asumate de către Industrial 
Energy S.A.  prin Contractul de 
credit nr.343/10.06.2015, cu actele 
adiţionale subsecvente, respectiv 
pentru garantare  Plafon SGB  
majorat pana la valoarea de 
7.000.000 lei. Şi Aprobarea  
mandatării celor de mai jos: Cu 
drept de semnătura 1  (sau denu-
mirea echivalentă): Dl. Poenaru 
Corneliu- Adrian, cetăţean 
român, născut la data de 
12.08.1955, în Bucureşti, sectorul 
1, legitimat cu CI seria  RT, nr. 

683817 emisă de SPCEP S1 biroul 
nr.4  la data de 17.11.2009, domi-
ciliat în Bucureşti, sectorul 1, Str. 
Ing. Zablovschi, nr.55 având CNP 
1550812400193  şi Cu drept de 
semnătura 2 (sau denumirea echi-
valentă): Dna. Nicolae Luminita- 
Adela, cetăţean român, născută la 
data de 09.02.1980 în Oraş 
Horezu, jud. Vîlcea, domiciliată în 
Bucuresti, sectorul 2, Str. Pâncota, 
nr.7, bl.13, sc.2, et.1, ap.35, CNP 
2800209384815, posesoare a CI 
seria RR număr 691205 emisă de 
SPCEP S2 biroul nr.2 la data de 
30.06.2010, cu puteri depline, 
pentru ca împreună, să aducă la 
îndeplinire hotărârile aprobate de 
adunarea generală a acţionarilor 
şi să reprezinte cu puteri depline  
Romenergo Mecanic  S.A., în 
relaţia cu Banca Transilvania– 
Sucursala Lipscani, în faţa Nota-
rului Public şi a oricărei terţe părţi 
în drept,  în vederea aducerii la 
îndeplinire a celor aprobate, 
putând în acest sens să semneze  
contracte de credit, acte adiţionale  
la contracte de credit,  în calitate 
de garant,  contracte de garanţie, 
acte adiţionale la acestea, precum 
şi orice alt tip de documentaţie de 
finanţare, cereri, declaraţii, 
formulare, în executarea celor 
aprobate la punctul 8 si punctul 9, 
precum şi să îndeplinească orice 
alte acţiuni şi formalităţi în scopul 
menţionat anterior care nu au fost 
descrise în mod expres. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor Rome-
nergo  Mecanic S.A.,  se va 
completa cu:
Punctul 1 indice 1: Eliminarea din  
art.14.4  al  Actului constitutiv al 
Societăţii a literei d), astfel că, art. 
14.4. actualizat după modificarea 
respectivă va avea următorul 
conţinut:„14.4. Adunarea Gene-
rală Ordinară are următoarele 
atribuţii: a) examinează, aprobă 
sau modifică situaţiile financiare 
anuale după analizarea raportului 
Consiliului de administraţie şi al 
auditorului financiar şi aprobă 
repartizarea profitului şi a divi-
dendelor; b) alege şi revocă Admi-
nistratorul unic, îi stabileşte 
remuneraţia şi se pronunţă asupra 
gestiunii acestuia; c) aprobă 
bugetul de venituri şi cheltuieli şi, 
după caz, programul de activitate 
pe exerciţiul următor;  d) hotă-
răşte în orice alte probleme 
privind Societatea pentru care 
este necesară aprobarea Adunării 
Generale Ordinare; Punctul 1 
indice 2: Completarea art.14.5. 
din Actul constitutiv al Societăţii 
cu o nouă literă, respectiv litera  
h), astfel ca art.14.5  va deveni: 
„Adunarea Generală Extraordi-
nară are următoarele atribuţii: a) 
schimbarea formei juridice a 
societăţii; b) poate înfiinţa sau 
desfiinţa filiale, sucursale, repre-
zentanţe comerciale, 
birouri, puncte de 
lucru, sedii secun-
dare, agenţii situate 
în alte localităţi din 
ţară şi din străină-
tate, în condiţiile 
legii; c) prelungirea 
duratei societăţii; d) 
hotărăşte cu privire 
la adoptarea sau 
modificarea Actului 
Constitutiv; e) hotă-
răşte cu privire la 
fuziunea, divizarea, 
dizolvarea şi lichi-

darea societăţii; f) hotărăşte cu 
privire la acţionarea în justiţie a 
Administratorului unic, directo-
rului general şi a auditorului 
financiar, pentru pagube prici-
nuite societăţii; g) hotărăşte orice 
alte probleme privind Societatea 
pentru care este necesară apro-
barea Adunării Generale Extraor-
dinare; h) aprobă încheierea de 
acte juridice prin care societatea 
dobândeşte, înstrăinează,  închi-
riază, schimbă sau constituie în 
garanţie, ( în nume propriu ori 
pentru afiliaţi şi cu respectarea 
scopului statutar),  bunuri aflate 
în patrimoniul Societăţii  a căror 
valoare depăşeşte jumătate din 
valoarea contabilă a activelor 
Societăţii la dată încheierii actului 
juridic;  Punctul 1 indice 3: Modi-
ficarea  art.19.2. litera  p), articol 
care va avea următorul conţinut: 
„Administratorul Unic are 
competenţa exclusivă de decizie în 
următoarele probleme: a. anga-
jează şi concediază organele de 
conducere executivă şi le stabileşte 
atribuţiile şi limitele de compe-
tenţă; b. negociază contractul 
colectiv de muncă cu reprezen-
tanţii salariaţilor societăţii; c. 
stabileşte structura organizatorică 
a societăţii şi atribuţiile ce revin 
substructurilor organizatorice; d. 
elaborează şi semnează raportul 
anual al Administratorului Unic; 
e. avizează situaţiile financiare 
anuale pe care le supune aprobării 
Adunării generale împreună cu 
raportul admnistratorilor şi 
raportul auditorului financiar; f. 
răspunde de depunerea şi publi-
carea situaţiilor financiare, a 
raportului administratorilor şi a 
raportului auditorului financiar, 
conform dispoziţiilor legale; g. 
stabileşte ordinea de zi şi data 
ţinerii Adunărilor Generale ale 
Acţionarilor; h. stabileşte proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru exerciţiul următor; i. 
răspunde de ţinerea evidenţelor 
prevăzute de lege pentru societă-
ţile pe acţiuni; j. răspunde de 
ţinerea corectă a evidenţelor în 
registrul acţionarilor, registrul 
şedinţelor şi deliberărilor adună-
rilor generale şi ale consiliului de 
administraţie; k. aprobă contrac-
tarea creditelor a căror valoare 
este sub jumătate din valoarea 
contabilă a activelor societăţii la 
data încheierii actului juridic, fără 
aprobarea Adunării Generale 
Extraordinare; l. stabileşte nivelul 
salariilor personalului societăţii şi 
modificările ce se aduc acestor 
salarii, stabileşte orice alte drep-
turi ale personalului societăţii, 
inclusiv drepturile privind depla-
sările în străinătate în interes de 
serviciu; m. aprobă casarea 
mijloacelor fixe; n. orice alte 
probleme care prin importanţa lor 
pot influenţa poziţia financiară şi 

comercială sau politica societăţii, 
sau care sunt date în competenţa 
sa de către Adunarea generală a 
acţionarilor, dar fără depăşirea 
prevederilor legale în materie; o. 
nu poate săvârşi acte cu încăl-
carea specificului ori în detri-
mentul realizării obiectului de 
activitate al societăţii; p. poate să 
încheie acte juridice în numele şi 
în contul societăţii prin care să 
dobândească bunuri pentru 
aceasta sau să înstrăineze, să 
închirieze, să schimbe ori să 
constituie în garanţie, (în nume 
propriu ori pentru afiliaţi şi cu 
respectarea scopului statutar), 
bunuri aflate în patrimoniul socie-
tăţii a căror valoare este sub jumă-
tate din valoarea contabilă a 
activelor societăţii la data înche-
ierii actului juridic, fără apro-
barea  Adunăr i i  Generale 
Extraordinare.” Toate celelalte 
prevederi ale convocării Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
Romenergo Mecanic S.A., 
respectiv ale convocării Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor Romenergo Mecanic S.A., 
publicate  în data de 21.04.2017 în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV a nr.1317  şi  în ziarul 
„Jurnalul Naţional”, rămân 
nemodificate. Administrator unic, 
Poenaru Corneliu-  Adrian.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Plasterra 
Company SRL -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
-Stoc de marfă (scule şi materiale 
pentru instalații) aflat în proprie-
tatea societății debitoare. Valorifi-
carea acestuia se va face în bloc. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
500 lei,exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitației pentru stocul 
de marfă este reprezentat de 
valoarea de piață din Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, pentru 
fiecare bun în parte, iar lista cu 
aceste bunuri poate fi obținută de 
la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO76BFER114000006157RO01, 
deschis la Banca Comercială 
Feroviară, Sucursala Horia Arad, 
până la data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licita-
ției; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini 
pentru stocul de marfă, ce poate fi 
achitat în numerar la sediul lichi-
datorului judiciar. Licitațiile vor fi 
desfăşurate conform strategiei de 
valorificare aprobată de creditori, 
astfel: 5 licitații publice cu stri-
gare, având ca preț de pornire 
40% (45.034,80Lei) din valoarea 
stabilită prin Raportul de 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 28460530. Nr. 5394 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna Aprilie, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 29, luna Mai, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Domeniile Dobrogei SRL, 

licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară Mercedes - Benz, BB furgon, varianta Sprinter 311 CDI, 

an fabricație 2006, nr. identificare WDB90663318116485, culoare albastru, nr. înmatriculare CL 17 

TBG, Nu se cunosc, 12.150 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ 

aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 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 se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patri-

moniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 11.05.2017.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 5396 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 29, luna Mai, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Grozea Expediții SRL, 

licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autotractor Iveco, varianta Magirus LD44CE43, an fabricație 2000, 

nr. identificare WJMM1VSK004228455, serie motor 007644, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-04-

AOM, Nu se cunosc, 8.109 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ apli-

cabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 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 se prezinte la termenul de 

vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpă-

rător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 11.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 315996363. Nr. 5445 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 29, luna mai, anul 2017, ora 14,30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Romacontati S.R.L., licitația 1 

- a. Denumirea bunului mobil, Descriere sumară: Autoturism Daewoo MF484 Matiz, nr. înmatriculare 

CL 07 BRD, an fabricație 2007, Nr. de identificare UU6MF48417D15404, Sm 426731KB1, culoare roșu 

super; Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se cunosc; Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei): 4.533 lei; Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 

19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ 

2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de 

identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ----. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 

11.05.2017.

Evaluare, în datele de 18.05.2017, 
25.05.2017, 31.05.2017, 08.06.2017 
și 15.06.2017 de la ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Buzești 
nr.71, et.5, sector 1, București. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com. 

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefon/fax și adresa de 
e-mail a persoanei de contact: 
Consiliul Local al Comunei 
Unguraș, cod fiscal: 4426271, cu 
sediul în comuna Unguraș, locali-
tatea Unguraș, nr. 486, județul 
Cluj, telefon: 0264.224.650, fax: 
0264.224.700, e-mail: primariacu@
yahoo.com, persoană de contact: 
Abrudean Monica. 2.Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului ce urmează să fie 
concesionat: -suprafața de 2,75ha 
teren agricol în partea de hotar 
Șoymoș, localitatea Unguraș, din 
care suprafața de 0,60ha, categoria 
de folosință Livadă în Blocul Fizic-
1571 și suprafața de 2,15 ha, cate-
goria de folosință Fânaț în Blocul 
Fizic-1569 și 1577; -suprafața de 
4,31 ha teren agricol în partea de 
hotar Solga, localitatea Batin, 
categoria de folosință Fănaț în 
Blocul Fizic-1375; -suprafața de 
2,30 ha teren agricol în partea de 
hotar Răt -Podul Jarpănului, loca-
litatea Valea Ungurașului, cate-
goria de folosință arabil în Blocul 
Fizic-1282. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Unguraș, nr.486, județul 
Cluj. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de 
atribuire: prin cerere de la sediul 
Primăriei Comunei Unguraș, 
nr.486, județul Cluj. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/
compartimentului  din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obține un exemplar din documen-

tația de atribuire: Compartimentul 
secretariat al Primăriei Comunei 
Unguraș, nr.486, județul Cluj. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr.54/2006, privind regimul 
contractelor de concesiune de 
bunuri de proprietate publică, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 22/2007: Prețul caietului de 
sarcini este de 20Lei. Se achită la 
casieria Primăriei Comunei 
Unguraș. 3.4. Data-limită pentru 
so l i c i t a rea  c la r i f i că r i l o r : 
07.06.2017, ora 12.00. 4. Informații 
privind  ofertele: la sediul Primă-
riei Comunei Unguraș, nr.486, 
județul Cluj. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.06.2017, 
ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie puse ofertele: sediul Primă-
riei Comunei Unguraș, localitatea 
Unguraș, nr.486, județul Cluj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar original. 5. 
Data și locul la care este progra-
mată începerea licitației publice: 
14.06.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Unguraș, nr. 
486, județul Cluj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon,  
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția 
de contencios a Tribunalului Cluj, 
sediul Cluj-Napoca, strada Doro-
banț i lor,  nr.  2-4 ,  te lefon: 
0264.596.110, fax: 0264.595.844, 
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului pentru 
concesionare bunuri din domeniul 
public  prin licitație publică către 
instituțiile abilitate în vederea 
publicării: 11.05.2017.

l Anunț privind organizarea lici-
tației publice deschise cu strigare în 
vederea valorificării bunului 
”Stație de Asfalt” Vlădești. 1. 
Organizator: Municipiul Râmnicu 
Vâlcea, C.I.F. 2540813, cu sediul 
administrativ în str. General 
P r a p o r g e s c u  n r.  1 4 ,  t e l . 
0250/731016, fax 0250/731843. 2. 
Obiectul vânzării : “Stație de 

Asfalt" Vlădești, bun aflat în dome-
niul privat al municipiului 
Râmnicu Vâlcea, ca bun scos din 
funcțiune nedemolat/nedezmem-
brat, amplasat pe raza localității 
Vlădești, pe un teren aparținând 
Unității Administrativ Teritoriale 
Vlădești. 3. Procedura de vânzare : 
Vânzarea se va face prin licitație 
publică deschisă cu strigare, 
conform prevederilor H.G. nr. 
841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată și de valori-
ficare a bunurilor aparținând insti-
tuțiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 4. Taxa de 
participare la licitație este de 100 
lei și poate fi achitată cu numerar 
la casieria Primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea sau prin ordin de 
plată. Taxa de participare nu se 
returnează participanților. 5. 
Garanția de participare este de 2% 
din prețul de vânzare, respectiv 
3.999,9 lei.
Garanția de participare poate fi 
restituită numai după încheierea 
procedurii de licitație pentru ofer-
tanții declarați necâștigători. Ofer-
tantul declarat câștigător va primi 
garanția de participare numai 
după finalizarea contractului de 
vânzare – cumpărare și achitarea 
integrală a prețului adjudecat în 
cadrul procedurii de licitație. 
Nesemnarea de către adjudecător a 
contractului în termenul stabilit 
duce la pierderea garanției de 
participare. 6. Prețul de la care se 
pornește licitația este de 199.996 
lei, fără TVA. 7. Condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească potenți-
alii achizitori spre a fi admiși la 
licitație: La licitație poate participa 
orice persoană fizică sau juridică 
potențial cumpărătoare, care 
prezintă, până la data limită 
pentru depunerea documentelor de 
participare prevăzută în prezentul 
anunț, următoarele documente: a) 
Documentul de plată a taxei de 
participare la licitație (xerocopie); 
b) Documentul de plată a garanției 
de participare la licitație (xero-
copie); c) Cartea de identitate a 
persoanei fizice sau  a reprezentan-
tului legal al persoanei juridice, 
după caz (xerocopie); d) În 
original, împuternicirea persoanei 

care va participa la licitație, dacă 
aceasta nu este reprezentantul 
legal al ofertantului și xerocopie 
după cartea de identitate a 
persoanei împuternicite; e) Certi-
ficat de înregistrare la Registrul 
Comerțului (xerocopie); f)  Codul 
fiscal (xerocopie). 8. Data, ora și 
locul desfășurării licitației :  Lici-
tația se va desfășura în data de 
30.05.2017, ora 10,00 la sediul din 
str. General Praporgescu nr. 14. 
Data limită pentru depunerea 
documentelor de participare la 
licitație este 29.05.2017, ora 9.30. 
Documentele se depun la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea din str. General 
Praporgescu nr. 14 sau din b-dul. 
Tudor Vladimirescu nr. 15. 9. Data 
limită până la care instituțiile 
publice interesate pot trimite solici-
tări în vederea transmiterii fără 
plată a bunului este de 16.05.2017. 
10. În caz de neadjudecare, proce-
dura de licitație se va repeta în 
condițiile H.G. nr. 841/1995 (actua-
lizată), Anexa 2, cap. 5, în zilele de 
09.06.2017 ora 10,00 și dacă este 
cazul, 19.06.2017, ora 10,00. Datele 
limită pentru depunerea documen-
telor de participare la licitației în 
cazurile repetării, sunt 08.06.2017 
ora 9,30 și respectiv 16.06.2017 ora 
9,30. 11. Contestațiile se depun la 
sediul Primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea, str. General 
Praporgescu nr.14 în termen de 24 
de ore de la încheierea procedurii 
de vânzare prin licitație publică 
deschisă cu strigare, contestația 
urmând a fi soluționată în termen 
de 5 zile de la depunerea acesteia. 
12. Câștigătorul licitației este 
obligat să achite integral prețul 
adjudecat al bunului și să semneze 
actul de vânzare-cumpărare în 
termen de 10 zile de la data licita-
ției. Cumpărătorul este pe deplin 
răspunzător în cazul în care nu 
reușește să își îndeplinească obliga-
țiile. 13. Orice neînțelegere sau 
dispută apărută în legătură cu 
îndeplinirea contractului se va 
soluționa pe cale amiabila, prin 
tratative directe. Dacă după 15 zile 
de la începerea acestor tratative, 
vânzătorul și cumpărătorul nu 
reușesc să rezolve în mod amiabil  

divergența contractuală, fiecare 
poate solicita ca disputa să se solu-
ționeze de către instanțele judecă-
torești din România. 14. Informații 
suplimentare se pot solicita de la 
Serviciul Evidență și Gestiune 
Patrimoniu, b-dul Tudor Vladimi-
rescu nr. 15 sau la numerele de 
te lefon  0250/730079 sau 
0250/731016.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare a activelor societăţii debi-
toare, după cum urmează: Activul 
nr.1: Hala de depozitare si birouri 
administrativ- compus din teren cu 
suprafata de 3.127 mp si 
constructii cu suprafata utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de evaluare 
fara TVA). Activul nr.2: Proprie-
tate imobiliara - teren situat in 
Zona Antibiotice, jud.Iasi cu front 
la E583, avand suprafata de 8.558 
mp. Pretul de vanzare fiind in 
cuantum de 682.619,40le i 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA). 
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează 
a fi scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 18.05.2017 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași, in data de 18 
mai 2017 orele 12:00 și se va desfă-
șura în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 24.03.2017. 
Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamen-
tului de organizare și desfășurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjude-
catarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul stabilit 
prin Regulamentul de organizare și 

desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru parti-
ciparea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iași,  până la data de 
18.05.2017, orele 11.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240.890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l Anunţ privind vânzare bunuri 
imobile licitaţia a II-a. În temeiul 
art.250 alin.(1) și (2) din Legea nr. 
207/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, cu  modifică-
rile și completările ulterioare, se 
face  cunoscut  ca  în  z iua 
de  23,  luna  Mai, anul  2017, 
ora  10.00, în  localitatea Letea 
Veche, str.Al.I.Cuza, nr.220, Com.
Letea Veche, jud.Bacău, se vor 
vinde prin  licitaţie  urmatoa-
rele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Societatea Agricolă 
Speranţai cu sediul fiscal în locali-
tatea Letea Veche,    com.Letea 
Veche, cod de identificare fiscală 
282110: 1.Clădire depozitat furaje 
(Fânărie) având suprafaţa 
construită de 853mp, intabulat cu  
nr. cadastral 60334-C2. Imobilul 
este realizat din stâlpi prefabricaţi 
din beton armat, pardoseală din 
beton, acoperișul fiind din ferme 
metalice acoperite cu tablă ondu-
lată, parţial deteriorat. Preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de 77.760 
Lei (exclusiv TVA). 2.Siloz desco-
perit având suprafaţă construită de 
1347mp pardoseală din beton și 
împrejmuit cu plăci din beton 
armat, având numărul cadastral 
60334-C3. Preţul de pornire al lici-
taţiei va fi de 44.000 Lei (exclusiv 
TVA).  3.Magazie depozit pentru 
pregătire furaje (fostă moară) 
având suprafaţă construită de 
565mp, cu nr. cadastral 60334-C1. 
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 
de 79.200 Lei (exclusiv TVA). 4.
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Magazie şi copertină cu o structură 
din stâlpi armaţi prefabricaţi, 
fundaţii din beton şi închideri peri-
metrale din cărămidă (partea 
închisă) – stâlpi de fier încastraţi în 
cuzineţi de beton cu acoperiş din 
ferme metalice şi tablă ondulată 
neagră, vopsită. Pardoseala este 
din beton. Imobilul are suprafaţa 
construită de 694mp şi este întabu-
lată cu nr. cadastral 61208-C1.  
Există racorduri la utilităţi (energie 
electrică, hidranţi, şanţuri de scur-
gere, paratrăznet). Preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de 128.000 
Lei (exclusiv TVA). 5.Grajd stabu-
laţie nr. 2 cu suprafaţa construită 
de 694mp, înscris în cartea 
funciară cu nr. 61208-C2. Imobilul 
are structura din stâlpi armaţi 
prefabricaţi, fundaţii din beton, 

închideri perimetrale din cărămidă 
cu pardoseală din beton. Acope-
rişul este realizat din ferme meta-
lice şi tablă ondulată vopsită. 
Există racordări la utilităţi sau 
instalaţii utilitare. Preţul de pornire 
al licitaţiei va fi de 91.200 Lei 
(exclusiv TVA). Cota de taxa pe 
valoare adaugata pentru vanzarea 
bunurilor imobile este de 19% în 
conformitate cu prevederile art.291 
din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal. La licitaţie se vor 
prezenta oferte de  cumpă-
rare scrise cu preţul pornind de la 
valoarea minimă arătată mai sus. 
Bunurile  susmenţionate  sunt 
grevate de următoarele sarcini: 
proces-verbal de sechestru nr. 
3972/11.04.2016 emis de Comuna 
Letea Veche, act administrativ- 

adresa nr. 2992/20.03.2012 a Jude-
cătoriei Bacău, somaţia nr.481/2011 
emisă de BEJ Chiticeanu Florin 
pentru suma de 3884,90 Lei 
(pentru imobilul intabulat sub 
nr.60334–C1, C2,C3, 61208-C1, 
C2. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. 
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 
de 420.160 Lei (exclusiv TVA), 
respectiv, preţul fiind redus cu 25% 
în temeiul prevederilor art.205 
al.11 din Legea nr. 207/2015 
privind codul de procedură fiscală.
Bunurile imobile pot fi achiziţio-
nate şi individual, la preţul menţi-
onat. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor susmentionate sunt invi-

taţi să se prezinte până in ziua 
precedenta termenului de vânzare, 
respectiv 22.05.2017, cu următoa-
rele documente: oferta financiară 
de cumpărare; dovada taxei de 
participare  reprezentând  10% 
din  preţul  de pornire la  lici-
taţie; dovada emisă de organele 
fiscale că nu are obligaţii fiscale 
restante faţă de acestea, prezen-
tarea sintetică a ofertantului, care 
va cuprinde: datele de identificare 
şi datele de contact, inclusiv un 
număr de fax şi o adresă de e-mail 
pe care pot fi făcute comunicările; 
împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe 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 de pe actul de 
identitate; pentru persoanele fizice 
străine, copie de pe paşaport, 
urmând să se prezinte la data şi 
orele stabilite pentru şedinţa de 
deschidere a ofertelor şi pentru 
vânzare la locul fixat în acest scop. 
Garanţia de participare la licitaţie 
s e  v a  d e p u n e  î n  c o n t u l 
RO91TREZ0615006XXX007442 
deschis de UAT Comuna Letea 
Veche la Trezoreria Bacău. Docu-
mentaţia va fi depusă în plic sigilat, 
toate paginile fiind numerotate, 

s e m n a t e  ş i  / s a u  ş t a m p i -
late,   după  caz. Pe plic se 
vor  înscrie obligatoriu numele/
denumirea şi adresa /sediul social 
ale ofertantului. Şedinţa de deschi-
dere a ofertelor se va ţine la data de 
23.05.2017, ora 10.00,     la 
sediul  Primăriei Letea Veche, str.
Al.I.Cuza, nr.220, judeţul Bacău.
Împotriva prezentului înscris cel 
interesat poate introduce contes-
taţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoş-
tinţă, în conformitate cu prevede-
rile art. 260 şi 261 din Legea nr. 
207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit.d) din 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 5914084. Nr. 5392 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Mai, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 29, luna Mai, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Bălan Geval S.N.C., 

licitația 1 - a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *): Autoutilitară Mercedes - Benz, varianta Sprinter 212D 3550, an fabricație 

1997, nr. identificare WDB9014621P680034, culoare alb, nr. înmatriculare CL 24 GEO, Nu se cunosc, 

12.202 lei, 19%; Autoturism Skoda, varianta SU/Superb, an fabricație 2003, Diesel, 1898 cmc., nr. 

identificare TMBDU23UX390441834, culoare verde, nr. înmatriculare CL 14 WEW, Nu se cunosc, 

11.841 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți 

adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 11.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 113288293. Nr. 5443 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Mai, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 29, luna Mai, anul 2017, ora 13.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Arom Exim S.R.L., licitația 

1 - a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *): Cuptor pentru Fabricarea Covrigilor, marca Moretti Forni, convector electric, cu 

o cameră de coacere, model SP 25, serie 14367, fabricație 2005, U 380V, Fz 50Hz, P 0,75KW, masă 72 

kg, Italia. Dimensiune interior 91x50x8, bandă grătar inox, Nu se cunosc, 13.698 lei, 19%; Malaxor 

Aluat Universal. Caracteristici universale: Malaxor aluat, diametru vas 500 mm, adâncime vas 330 

mm, capacitate vas 64 l, capacitate aluat 45 kg, capacitate făiană 29 kg, dimensiuni (lxLxh) 540 x 860 

x 970 (mm), greutate neta 155 kg, putere 1,2 - 1,8 kW, Nu se cunosc, 1.386 lei, 19%. *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Titlul VII 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 

pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 

Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, 

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939, int. 159. Data afișării: 11.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 4293809. Nr. 5395 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor 

art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna mai, ora 11,30, anul 2017, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului, Florinela SRL, licitația 1 -a: a) clădire spațiu alimentație publică, cu caracter 

provizoriu, în suprafață construită la sol de 100 mp, situată în mun. Călărași, str. Platforma Chiciu, Km 

374 Dunăre, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 58.954 lei (exclusiv TVA*), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. b) teren care nu este aferent 

clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de ... mp, situat în localitatea ..., preț de 

evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori: -; Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei 

(exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. 

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm 

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

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 

Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului 

comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, 

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ----. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: Teren - contract închiriere cu C.N. A.P.D.F. Giurgiu. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data 

afișării: 11.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 26181610;. Nr. 5444 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Mai, Ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 29, luna Mai, anul 2017, ora 14.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Diesel Integrat RSI S.R.L., 

licitația 1 - a. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară , Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota 

TVA/ neimpozabil/ scutit *): Stand testare și reparații pentru pompe, Nu se cunosc, 6.035 lei, 19;% 

Cabinet de ansamblare/ dezasamblare sisteme de injecție, Nu se cunosc, 49.908 lei, 19%; Modul 

testare și reparare injectoare varianta Common Rail, Nu se cunosc, 108.964 lei, 19%; Modul testare și 

reparare injectoare variante Clasice, Nu se cunosc, 22.627 lei, 19%; Aparatură testare și diagnoză 

sisteme injecție Diesel, varianta Common Rail, Nu se cunosc, 118.351 lei, 19%; Aparatura testare și 

diagnoză sisteme injecție Diesel, varianta Clasice  Nu se cunosc, 70.610 lei, 19%; Echipamente 

auxiliare, Nu se cunosc, 33.299 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII 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 se prezinte la termenul 

de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de 

pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939, int. 159. Data afișării: 11.05.2017.

ANUNȚURI
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Legea nr. 207/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de execu-
tare silită nu este obligatorie audi-
erea contribuabilului. Pentru 
informaţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la sediul nostru, camera 6 
sau la telefon nr.0234/213.474, 
interior 413. Imobilele sunt ampla-
sate pe terenul proprietate a SC 
Cusbac SA.

l Anunt privind vanzarea pentru 
bunuri imobile. In temeiul art.50 

alin.(2) din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedura 
fiscala, se face cunoscut ca in ziua 
de 31.05.2017, orele 10:00, in loca-
litatea Bucov, str.Constantin Stere, 
nr.1, judetul Prahova, se vor vinde 
prin licitatie urmatoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului 
S.C Europe Games S.R.L, C.U.I 
14147789, cu sediul social declarat 
in Bucuresti, sector 1, str. Axinte 
Uricanu, nr.1, bl,3, sc.A, et.2, 
ap.17, licitatia a III-a. Bunurile 
care se vor licita sunt situate in 

comuna Bucov, sat Chitorani, 
judetul Prahova.  Denumirea 
bunurilor imobile: - C1 -locuinta in 
suprafata construita de 265,28 
mp, suprafata utila de 221.07 mp, 
regin inaltime: parter +beci, anul 
constructiei 1938, fundatii din 
beton, zidarie caramida, acoperis 
sarpanta lemn, invelitoare tabla, 
pardoseli – dusumea, tamplarie 
interioara /exterioare din lemn, 
racordat la energie electrica, fara 
imprejmuire, pret pornire licitatie 
48.500 lei, exclusiv TVA;- Teren 

intravilan in suprafata de 1.111,19 
mp, categoria curti constructii, 
pret pornire licitatie 18.050 lei, 
exclusiv TVA. Pret total de pornire 
licitatie: 66.550 lei, exclusiv TVA. 
(dimunuat cu 50% din pretul 
initial al primei licitatie). Invitam 
pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri sa instiin-
teze despre aceasta organului de 
executare, inainte de data stabilita 
pentru vanzare.Cei interesati in 
cumpararea bunurilor sunt invitati 
sa se prezinte la termneul de 
vanzare la locul fixat in acest scop 
si pana la acel termen sa prezinte 
oferte de  cumparare. Pentru 
participarea la licitatie ofertantii 
depun, cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei, urmatoarele docu-
mente: a) oferta de cumparare; b) 
dovada platii taxei de participare 
sau a constituirii garantieri sub 
forma scrisorii de garantie 
bancara, reprezentand 10% din 
totalul pretului de pornire a licita-
tiei pentru bunurile imobile decs-
r i s e  m a i  s u s ,  i n  c o n t u l 
RO62TREZ5395006XXX000056, 
cod fiscal 2843531 – Primaria 
Comunei Bucov, indicandu-se pe 
documentul de plata al acestei 
taxe, denumirea completa a ofer-
tantului, C.U.I sau C.N.P; c) 
imputernicirea persoanei care il 
reprezinta pe ofertant; d) pentru 
persoanele juridice de nationali-
tate romana-copie de pe certifi-
catul unic de inregistrare eliberat 
de oficiul registrului Comertului, 
e) pentru persoanele juridice strai-
ne-copie de pe actul de identitate /
pasaport; f) pentru persoanele 
fizice romane -copie de pe actul de 
identitate; g) pentru persoanele 
fizice straine-copie de pe actul de 
identitate/pasaport; h) declaratia 
pe própria raspundere o ofertan-
tului prin care certifica faptul ca 
nu este persoana interpusa cu 

debitorul. Cumparatorului ii 
revine obligatia de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar 
fi obligatiile de mediu, obligatiile 
de conservare a patrimoniului 
national sau altele asemenea, 
respectiv : Nu este cazul.  Pentru 
informatii suplimentare va puteti 
adresa la sediul nostru sau la 
telefon numarul 0244 275 046 
int.25.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de compe-
tență profesională pentru trans-
port rutier de marfă, nr 0023846 
eliberat de ARR Vâlcea pe numele 
Diaconescu Dana Elena. Se 
declară nul.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala, pe numele Vochin Rozalia. 
Declar nula.

l Pierdut Chitanta plata inte-
grala, pe numele Dragomir 
Domnica. Declar nula.

l Pierdut Adeverinta plata inte-
grala locuinta, pe numele 
Murgeanu Ioana. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire receptie incheiat la 
23.02.1973, Iancu Ion si Iancu 
Viorica. Il declar nul.

l Pierdut schita casei, Mihai 
Elena. Declar nula.

l Pierdut Contract construire 
195/3/1979 si Proces verbal din 
2.04.1980, pe numele Ivan Aurica. 
Le declar nule.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala locuinta, Nedelcu Elena si 
Nedelcu Neculai. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, Mihai Elena. O declar 
nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, Parvulescu 
Gheorghe si Parvulescu Ioana. O 
declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, Samoila Vasile si Ecate-
rina. O declar nula.

l Pierdut Contract constructie 
locuinta nr.4465/1973, pe numele 
Preda Cecilia. Il declar nul.

l Adeverinta plata integrala 
imobil conf contract 20306/1992, 
Raducanu Constanta. Declar nula.

l Pierdut chitanta plata integrala 
contract nr.11909, pe numele 
Moldoveanu Constantina. O declar 
nule.

l Tutescu Constantin Bogdan 
anunţă pierderea permis conducere 
şi atestat profesional marfă şi 
persoane. Le declar nule.

l Subsemnatul, Niculescu Aurel 
declar pierdute contract de 
v â n z a r e -  c u m p ă r a r e  n r. 
26137/5/1992 şi proces- verbal de 
predare- primire nr. 26137/5/1992 
emise pe numele Niculescu Aurel şi 
Niculescu Luminiţa. Le declar nule.

l S.C. Central Prodcom S.R.L., cu 
sediul: jud. Ilfov, oraş Pantelimon, 
str. Duzilor nr. 2, înregistrat în 
Registrul Comerţului J23/590/2002, 
C.U.I. RO3542472, eliberat la data 
09.02.2009 pierdut certificat de 
înregistrare seria B nr. 1751733. Se 
declară nul.

l Pierdut Atestat TAXI eliberat de 
A.R.R. Oradea, pe numele Junc 
Traian. Îl declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 32339235. Nr. 5392 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor 

art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna mai, ora 10,00, anul 2017, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului, Ziva Lohn SRL, licitația a - 2 -a. a) Construcție C1 cu destinația locuință, tip 

parter, suprafața construită 80 mp, număr cadastral 838 - C1,  cartea funciară 20632 UAT Călărași - 

valoare 36.375 lei; - Construcție C2 cu destinația magazie, suprafața construită 30 mp, număr 

cadastral 838 - C2, cartea funciară 20632 UAT Călărași - valoare 9.221 lei; - Construcție C1 cu 

destinația anexă, suprafața construită 9 mp, număr cadastral 838 - C3, cartea funciară 20632 UAT 

Călărași - valoare 3.074 lei și Teren intravilan curți construcții în suprafață 710 mp, număr cadastral 

838, cartea funciară 20632 UAT Călărași, preț de pornire al licitației 183.040 lei (exclusiv TVA*), 

situate în Mun. Călărași, str. Grivița, nr. 96, jud. Călărași, grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: CEC Bank SA Sucursala Călărași; Sarcini: Ipotecă de rang I contract de 

credit. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de 

... mp, situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv TVA*)), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. c) alte bunuri ..., preț de 

evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă 

(cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: 

----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: bunurile se vând în ansamblu, valoare 

totală 231.710 lei (exclusiv TVA*). Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 11.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 5391din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor 

art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna Mai, ora 09.30, anul 2017, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, propri-

etate a debitorului SC Auger Petrus SRL, licitația a II - a; a). Construcție ateliar mecanic + birouri, în 

suprafață de 449,94 mp și teren aferent construcției 449,94 mp, situată în localitatea Ștefan cel Mare, 

jud. Călărași, nr. cadastral 60-C7, lot 5, preț de pornire al licitației 107.481 lei (exclusiv TVA *), grevate 

de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. b). teren care nu este 

aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri intravilan în suprafață de 2.079,256 mp, situat 

în localitatea Ștefan cel Mare, jud. Călărași, nr. cadastral 60, lot 5, preț de evaluare/de pornire al 

licitatiei 18.124 lei (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; -, -; c) alte bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitatiei ... lei (exclusiv TVA *), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. *) În conformitate 

cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va 

efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie 

după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpă-

rător, după caz: Bunurile se vând in ansamblu, valoare totală 125.605 lei (exclusiv TVA *). Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ int. 

159. Data afișării: 11.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

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

venituri și executare silită persoane juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 5914084. Nr. 5393 din 09.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna Mai, ziua 09. În temeiul prevederilor 

art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29, luna mai, ora 10,30, anul 2017, în 

localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului Bălan Geval S.N.C., licitația 1 -a: a) Construcție spațiu comercial, în suprafață 

de 28 mp situat în Sat Făurei, Loc. Ulmu, jud. Călărași, cvartal 1, parcela 60, nr. cadastral 274, înscris 

în cartea funciară nr. 20481 UAT Ulmu, preț de pornire al licitației 20.821 lei (exclusiv TVA*), și teren 

aferent curți construcții, în suprafață de 815 mp, situat în Sat Făurei, Loc. Ulmu, jud. Călărași, cvartal 

1, parcela 60, nr. cadastral 274, înscris în cartea funciară nr. 20481 UAT Ulmu, preț de pornire al 

licitației 10.847 lei (exclusiv TVA*)) grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori: -; Sarcini: -. b) teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... 

în suprafață de ... mp, situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv 

TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. c) alte 

bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -; Sarcini: -. *) În conformitate cu prevederile titlului 

VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea 

este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 

licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod 

de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei 

care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:  

----. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ----. Bunurile se vând în ansamblu, 

valoare totală 31.667 lei (exclusiv TVA*). Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 

nostru sau la numărul de telefon 0242312939/ int. 159. Data afișării: 11.05.2017.

ANUNȚURI


