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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic Municipal Filan-
tropia, cu sediul în localitatea Craiova, 
str.N.Titulescu, nr.40, judeţul Dolj, 
anunţă amânarea concursului conform 
HG 286 pentru ocuparea postului de 
Şef Serviciu RUONS organizat iniţial: 
Proba scrisă în data de 27.06.2016, ora 
9.00, Proba interviu în data de 
30.06.2016, ora 9.00 astfel: la o dată 
care se va comunica ulterior. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a nr.624/ 20.05.2016, pagina 5, cod 
23.754.

l Unitatea Militară 02456 Bucureşti, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul  pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a 
posturilor vacante de execuţie de 
personal civil contractual de: muncitor 
calificat II (electronist) şi muncitor 
calificat III (electronist), studii gene-
rale şi profesionale, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de 6 ani, 
respectiv 3 ani,  astfel,  astfel: 
08.07.2016, ora 11.00 - proba practică; 
14.07.2016, ora 11.00 – interviul; data 
limită de depunere a dosarelor – 
30.06.2016, ora 14.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul  UM 
02456 Bucureşti, Bldul Drumul 
Taberei nr. 7B, sector 6, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare. Date de contact ale 
s e c r e t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
021.319.58.58 int. 2868

l CIAPAH Mislea, cu sediul în loca-
litatea Mislea, nr.14, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
Medic specialist: 1; Muncitor necali-
ficat bucătărie: 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 08.07.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 12.07.2016, ora 
10.00 (dacă este cazul). Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să  îndepl inească următoarele 
condiţii: Medic specialist -studii supe-
rioare de specialitate; -specializarea 
-medicină de familie, medicină gene-
rală/medicină internă/geriatrie-geron-
tologie; 6 luni vechime în muncă. 
Muncitor necalificat bucătărie -Studii 
generale/medii; -6 luni vechime în 
muncă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de: 30.06.2016, ora 16.00, la 
sediul instituţiei. Relaţii suplimentare 
la telefon: 0244.356.611, int.234, 
persoană de contact: Draghia Mioara, 
referent RU.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  funcţiei contractuale 
de execuţie, vacante de consilier, grad 
profesional debutant în cadrul 
Compartimentului Protecţie Civilă şi 
Situaţii de Urgenţă din cadrul Apara-
tului de specialitate al Primarului 
municipiului  Râmnicu Sărat . 
Concursul va avea loc la sediul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat in 
data de 11 iulie 2016, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele 
prevazute  in   ar t .3  d in  H.G 
nr.286/2011, actualizată, precum şi cele 
specifice si anume: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă. - fără vechime în 
specialitatea studiilor; Aceste condiţii 
de participare la concurs se vor afişa la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până 
la data de  29 iunie 2016, inclusiv, ora 
16,00 la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat şi la numarul de telefon 
0238561946.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa cu sediul 
în Oraviţa, str.Spitalului, nr.44, organi-

zează concurs conf. HG. 286/2011, 
pentru ocuparea următoarelor posturi  
vacante: 1 post asistent medical, 3 
posturi infirmieră, 1 post electrician. 
Proba scrisă: are loc la sediul unităţii în 
data de 06.07.2016, ora 10.00, proba 
interviú în data de 11.07.2016, ora 
10.00. Condiţii: -să fie cetăţean român; 
-absolvent studii medii sau superioare; 
-certificat calificare şi vechime 10 ani 
în meserie pentru funcţia de electri-
cian; -are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pe care candidează; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru 
o faptă care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei. Înscrierile la 
concurs până în data de 28.06.2016, 
ora 12.00, la sediul unităţii. Relaţii 
suplimentare la secretariat spital şi la 
telefon: 0734.882.968. Persoană de 
contact: Jucan Marioara. 

l Penitenciarul Spital Bucuresti - 
Rahova scoate la concurs 3 posturi 
vacante de medic: un post medic in 
specialitatea Obstetrica - ginecologie; 
un post de medic in specialitatea 
A.T.I.; un post medic in specialitatea 
Psihiatrie. La concurs, se pot inscrie 
candidati, medici cu drept de libera 
practica, speialisti sau primari confir-
mati in specialitatea respectiva, rezi-
denti aflati in ultimul an de pregatire 
in specialitatea in care se publica 
postul. Anuntul a fost republicat in 
publicatia "Viata medicala"nr. 
23/03.06.2016, pe site-ul anp.gov.ro - 
Cariera/Concursuri din sursa externa/

Concursur i  in  curs  de  deru-
lare/03.06.2015 Concurs de ocupare a 
67 posturi de medic, candidatii, putan-
du-se inscrie la sediul Penitenciarului 
- Spital Bucuresti - Rahova pana la 
data de 21.06.2016 (inclusiv), orele 
15.00. Informatii suplimentare se pot 
obtine la telefon 021.421.33.34/ interior 
351, 360, fax. 021.421.15.19, de la 
sediul Penitenciarului - Spital Bucu-
resti - Rahova si de pe site-ul anp.gov.
ro - Cariera/Concursuri din sursa 
externa/Concursuri in curs de deru-
lare/03.06.2015 Concurs de ocupare a 
67 posturi de medic        

l Anunţ Spitalul Clinic “Sfânta 
Maria” cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale: 
-1(un) post asistent medical principal 
secţie ATI, nivel studii PL, vechime în 
specialitate minim 5 ani-perioadă 
nedeterminată; -2 (două) posturi asis-
tent medical secţie ATI, nivel studii 
PL, vechime în specialitate minim 6 
luni -perioadă nedeterminată; -4 
(patru) posturi asistent medical secţie 
ATI, nivel studii PL -perioada nedeter-
minată; -4 (patru) posturi infirmieră 
secţie ATI -perioadă nedeterminată. 
Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de 
căsătorie; -copie acte studii şi alte acte 
care atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă 

sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi  după caz 
în specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetătenie română, 
cetătenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului European şi domici-
liul în România; -cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; -are vârsta 
limită reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate corespun-
zătoare  postului  pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de medicul de 
familie au de unităti sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau de condiţii 
specific potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni 
contra umanitătii, contra statului ori 
contra autoritătii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu execepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante şi 
temporar vacante, conform Ordinului 
M.S. nr.1470/2011; 1.asistenti medicali: 
-diplomă de scoală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 

H.G.797/1997; -concurs pentru 
ocuparea postului; 2.infirmiere: 
-diplomă absolvire şcoală generală; 
-certificat absolvire curs infirmiere; 
-concurs pentru ocuparea postului; -6 
luni vechime în specialitate. Concursul 
se va desfăşura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -11 
iulie 2016, ora 10.00 -proba scrisă; -14 
iulie 2016, ora 10.00 –interviu. Data 
limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs -29 iunie 2016, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare: compartiment 
RUNOS, tel.021.222.35.59.

l Direcţia Fiscală Braşov cu sediul în 
Braşov, strada Dorobanţilor, nr. 4, 
organizează concurs de recrutare în 
vederea ocupării a 1 post vacant, peri-
oadă nedeterminată: -1 post îngrijitor 
III- Biroul Informare a Cetățenilor, 
Asigurare şi Supravegherea Asigură-
rilor. Data şi locul concursului:  
22.03.2016 ORA 10 la sediul Direcţiei 
Fiscale Braşov, str. Dorobanţilor nr.4, 
cam.18. Bibliografia stabilită pentru 
concurs va fi afişată la avizierul Direc-
ţiei Fiscale Braşov. Condiții de partici-
pare: Condiții Generale Ocupării 
Postului: Pentru a participa la 
concursul de ocupare a posturilor 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de Art. 3 din 
anexă la H.G.R. numărul 286/2011, 
actualizată. Condiții Specifice Ocupării 
Postului: -Să aibă studii medii/ gene-
rale, absolvite cu diploma de absolvire; 
-Vechime în muncă 1 an. Actele nece-
sare pentru înscrierea la concurs: 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr. 
5914084. Nr. DEC. 13759/13.06.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 
250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în data de 
28.06.2016, orele 09.00, în Călărași, str Eroilor, nr 6 – 8, se va ține etapa a treia a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând domnilor Bălan George și Bălan 
Valerica, cu domiciliul în Jud. Călărași, municipiul Călărași, str. Belșugului, Bl. A11, sc. 1, ap. 8, 
garantate în favoarea debitoarei Bălan Geval SNC, cu sediul în Jud. Călărași, localitatea Ulmu, cod 
fiscal 5914084, în dosar de executare nr. 5914084, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, în suprafață de 26,600 mp, situat în Localitatea Ulmu, jud. 
Călărași, nr. cadastral 20757, înscris în cartea funciară nr. 20757 UAT Ulmu, în valoare de 35.025 lei; - 
Teren extravilan, în suprafață de 22,800 mp, situat în localitatea Ulmu, jud. Călărași, nr. cadastral 
20753, înscris în cartea funciară nr. 20753 UAT Ulmu, în valoare de 30.021 lei. Asupra bunului care 
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se 
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite 
de certificatele fiscale, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul 
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus 
în limbă română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoane 
fizice străine, copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte 
la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
14.06.2016. Relații suplimentare, la telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr. 
31465952. Nr. DEC. 13760/13.06.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 
250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în data de 28.06.2016, 
orele 09.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a treia a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Dinamic Serv Food S.R.L., cu sediul în Jud. 
Călărași, municipiul Călărași, Str. Plevna, nr.22, cod fiscal 31465952, în dosar de executare nr. 31465952, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Sațiu comercial Patiserie - Fast Food, 
în suprafață de 125 mp, situat în municipiul Călărași, str. Prelungirea București, nr. 12, în incinta Școlii 
Generale nr. 10, valoare: 33.450 lei; - Trerenul aferent construcției, proprietar Primăria Municipiului 
Călărași, contract de concesiune până la data de 10.08.2031. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din 
care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C; pentru 
persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba român; pentru persoanele fizice române, 
copie după actul de identitate; pentru persoane fizice străine, copie după pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 14.06.2016. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna Iunie, Ziua 08. 
În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna Iunie, orele 11.00, anul 2016, în 
localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a-2-a), următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitoarei Pana Andreea Catalina, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Malu Roșu 
nr. 93/A, bl. 102D, sc. A, ap. 8, județul Prahova, CNP 2870507295900: Denumirea bunului imobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Lei /bucata, Cota TVA /: 1. Clădire în sup. de 
955 mp, 287700 lei; 2. Teren în sup. de 3007 mp, 60600 lei. Valoarea totală: 348300 lei. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali (bugetul general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0246.278 023.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeana a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: Sangocom 2002 Pitești - Ștefănești, după cum 
urmează: Denumire: Buldoexcavator Terex 820, serie de 
identificare SMFH44TC07AFM3517. Valoare [Ron, fără TVA]: 
62.597 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 RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 23-06-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 24-06-2016, ora 
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3410.
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Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la Art.6 din Anexă 
la H.G.R. numărul 286/2011 actuali-
zată. În vederea participării la 
concursul pentru ocuparea posturilor 
de execuţie vacanţe, candidaţii depun 
dosarul de concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunţului, 
respectiv în perioadă 15 iunie -28 iunie 
2016. Concursul se desfăşoară în trei 
etape succesive după cum urmează: 
1.Selecţia dosarelor de înscriere, pe 
baza îndeplinirii condiţiilor generale şi 
specifice de participare la concurs, se 
va realiza în data de 30 iunie 2016 ( în 
maxim 2 zile lucrătoare de la data 
expirării termenul de depunere al 
dosarelor), iar rezultatul acesteia se va 
face prin menţionarea sintagmei 
"admis" sau "respins", însoţită de 
motivul respingerii după caz. Contes-

taţiile cu privire la rezultatul selecţiei 
dosarelor de înscriere se depun la 
Secretarul Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor în maximum 24 de ore de 
la afişarea rezultatelor selecţiei dosa-
relor. Comisia de soluţionare a contes-
taţiilor va comunica rezultatul 
contestaţiei prin afişare la sediul insti-
tuţiei, imediat după soluţionarea 
contestaţiei. 2.Proba practică va avea 
loc în data de 13 iulie 2016 ora 10:00 , 
la sediul Direcţiei Fiscale Braşov cu 
sediul în Braşov, Strada Dorobanţilor 
Nr 4, Judeţ Braşov. 3.Interviul va avea 
loc în termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei scrise: 
data şi ora susţinerii interviului se 
afişează odată cu rezultatul la proba 
scrisă la sediul Direcţiei fiscale Braşov 
din Strada Dorobanţilor Nr 4. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Direcţiei Fiscale Braşov, Secretariatul 

Comisiei  De Concurs  te lefon 
0268/474.440 interior 232.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, în temeiul O.U.G  nr. 45/2008 şi 
H.G. nr.611/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a unor funcţii publice de 
execuție vacante din cadrul Direcției 
Generale Pescuit– AM POPAM. 
Condiție generală pentru toate functiile 
publice: •Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
•Serviciul Control- 6 funcții publice de 
consilier superior- Condiții specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-

tării funcţiei publice– minimum 9 ani; 
•Compartiment Regionale POP: -1 
funcție publică de consilier superior- 
CRPOP Tulcea- Condiții specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice– minimum 9 ani; 
-1 funcție publică de consilier prin-
cipal– CRPOP Bucureşti- Condiții 
specifice: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice– 
minimum 5 ani; •Direcția Evaluare, 
Metodologie, Monitorizare Program 
Serviciul Selectare Contractare 
Compartimentul Eligibilitate și 
Selecție: -1 funcție publică de consilier 
debutant- Condiţii specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în: economie şi 
afaceri internaționale/  finanțe; 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice:  –;  -1 
funcție publică de consilier asistent- 
Condiţii specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în: economie/ finanțe/ 
marketing; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; -1 funcție publică de 
consilier superior- Condiții specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul: 
inginerie civilă şi instalații; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice– minimum 9 ani; 
-1 funcție publică de consilier prin-
cipal- Condiţii specifice: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: inginerie 
civilă şi instalații; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice –minimum 5 ani; -2 
funcții publice de consilier principal- 
Condiţii specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în: piscicultură si acvacul-
tură; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice– 
minimum 5 ani; -1 funcție publică de 
consilier asistent- Condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în: piscicul-
tură si acvacultură; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice–minimum 1 an; 
Direcția Autorizare Plăți Serviciul 
Verificări de Management şi Achiziții 
Beneficiari: -Compartimentul Achiziții 
Beneficiari- 1 funcție publică de consi-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr. 
27988120. Nr. DEC. 13757/13.06.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 
250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în data de 
28.06.2016, orele 10.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa întâia a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Agrococoni S.R.L., cu sediul 
în jud. Călărași, municipiul Călărași, str. București, nr. 30, Bl. I30, Sc. A, Et. Parter, cod fiscal 
27988120, în dosar de executare nr. 27988120, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
T.V.A.) este: - Teren intravilan curți construcții, în suprafață de 2862 mp, situat în localitatea Chiselet, 
jud. Călărași, nr. cadastral 24, înscris în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 84.696 
lei; - Construcție industrială și edilitară, cu destinația cramă, în suprafață de 383 mp, situată în 
localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. cadastral 24-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT 
Chiselet, în valoare de 79.014 lei; - Construcție industrială și edilitară, cu destinația clădire basculă, în 
suprafață de 24 mp, situată în localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. cadastral 24-C2, înscrisă în cartea 
funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 6.286 lei; - Construcție industrială și edilitară, cu 
destinația hală vinificare, în suprafață de 228 mp, situată în Localitatea Chiselet, jud. Călărași, nr. 
cadastral 24-C4, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 42.437 lei; - 
Construcție anexă cu destinația magazie, în suprafață de 81 mp, situată în localitatea Chiselet, jud. 
Călărași, nr. cadastral 24-C6, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 24.454 
lei; - Construcție anexă, cu destinația magazie, în suprafață de 52 mp, situată în localitatea Chiselet, 
jud. Călărași, nr. cadastral 24-C7, înscrisă în cartea funciară nr. 20044 UAT Chiselet, în valoare de 
32.103 lei. Bunurile se vând în ansamblu; valoare totală: 268.990 lei. Asupra bunurilor care fac 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale, din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de 
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție 
bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoane fizice 
străine, copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, ofertanții urmează să se prezinte la 
data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 
9, alin. (2), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 14.06.2016. Relații suplimentare, la 
telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Dosar executare nr. 
28867895/2016. Nr. DEC. 13.757/13.06.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În 
temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în data de 
28.06.2016, orele 10.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa întâia a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate, aparținând debitorului Anghel Promotor S.R.L., cu 
sediul în jud. Călărași, municipiul Călărași, Str. Mușețelului, nr. 6, Bl. J17, Sc.1, Et. Parter, cod fiscal 
28867895, în dosar de executare nr. 28867895/2016, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2005, nr. identificare 
UU1LSDJJH34997746, Serie motor D008396, capacitatea cilindrică 1461 cmc, culoare gri metalizat, 
nr. înmatriculare CL-57-ANG, valoare 4.298 lei, în funcțiune; - Autoturism Dacia Logan, an fabricație 
2006, nr. identificare UU1LSDJJH36667050, Serie motor D302462, capacitatea cilindrică 1461 cmc, 
culoare gri metalizat, nr. înmatriculare CL-50-ANG, valoare 4.581 lei, în funcțiune; - Autoturism Dacia 
Logan, an fabricație 2007, nr. identificare UU1LSDJKH38618235, Serie motor D085463, capacitatea 
cilindrică 1461 cmc, culoare gri metalizat, nr. înmatriculare CL-27-ANG, 5.601 lei, în funcțiune. Asupra 
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație . Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele 
de cumpărare, însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției, sub 
forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după 
certificatul unic de înregistrare, eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; pentru persoane fizice străine, copie după pașaport. Pe baza documentelor solicitate, 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 14.06.2016. Relații 
suplimentare, la telefonul: 0242.312.939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită-Persoane Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 
06, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde prin licitație publică 
următorul bun imobil, proprietate a debitorului Sîrbu Ileana-Daniela, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. C, et. 2, ap. 50, cod de identificare fiscală 2760112520042. 
Denumire bunuri imobile - descriere sumară: Apartament compus din două camere plus dependințe în 
suprafață utilă de 39,33 mp., balcon în suprafață de 3,08 mp, împreună cu dreptul de folosință asupra 
terenului aferent  respectiv 9,73 mp., situat în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 107, sc. C, et. 2, 
ap. 50, județul Giurgiu, anul construcției 1980, înscris în Cartea funciară a localității Giurgiu sub nr. 
30046-CI-U10, nr. cadastral 138/C/50. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 
68.400 lei. Total: 68.400 lei. Bunul imobil nu este grevat de sarcini. Conform art. 292, alin. (2), lit. f) 
din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA: 
"livrarea de construcții/ părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a altor 
terenuri." Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare, respectiv în data de 29.06.2016, ora 16.30: oferta de cumpărare; 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216.705, tasta 3, 1, cu doamna Ignătescu 
Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. 2 din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 30, luna Iunie, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Mihăilesti, str. Avicola, nr. 
18, se vor vinde prin licitație (a-I-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Aqua 
Proiect Invest SRL, CUI 29080423, cu domiciliul fiscal în localitatea Buturugeni, str. ..., nr. 564: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): Teren extravilan agricol - 4500 mp. Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA: 4500 Lei /bucata. Cota TVA /: Valoarea totală: 4500 lei. *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% în conformitate cu prevedrile art. 141, 
alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. (b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pct. 37, alin. (6) din 
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: nu este cazul. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare orele - 16.30: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali (bugetul general consolidat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva acestui înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Legea 207/2015 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.278 023.
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lier superior- Condiții specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice– minimum 9 ani; 
-Compartiment Verificări de Manage-
ment- 3 funcții publice de consilier 
superior- Condiții specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice– minimum 9 ani; 
Concursul va avea loc la sediul 
M.A.D.R. în data 01 iulie 2016, orele 
10.30 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se depun în opt zile de la 
publicare. Bibliografia, condiţiile speci-
fice de participare precum şi actele 
solicitate candidaţilor înscriere vor fi  
publicate pe pagina de web www.madr.
ro şi afişate la sediul instituţiei din 
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3 Bucu-
reşti.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Craiova, Bloc Casa Albă, 3/4, 2 
camere, bucătărie (exclusiv), 3 holuri, 
baie, WC, terasă (comun), 48mp, lângă 
English Park. Tel. 0723.595.936.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Tudorache 
Dumitru în proces cu Vilău Gheorghe, 
în dosarul nr. 6878/311/2015-partaj 
judiciar la Judecătoria Slatina în data 
de 30.06.2016, ora 09.00 complet CC3.

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, 
cu ultimul domiciliu în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud. 
Argeş, pentru termenul din 16.06.2016, 
ora 12,00, la Judecătoria Piteşti, în 
contradictoriu cu reclamanta Ştefan 
Maria, în dosarul nr. 1131/280/2013*- 
ieşire din indiviziune partaj succesoral.

l Subscrisa SC Nutu SRL din Rm.
Vâlcea cheamă în judecată pe Geor-
gescu Dumitru din com.Stoeneşti, sat 
Stoeneşti Jud.Vâlcea la Tribunalul 
Valcea în dosarul nr.2812/90/2015 
pentru data de 20.09.2016 având ca 
obiect pretenţii aferente contractului 
de muncă.

l Se citează pârâtul Dumitrascu I.
Cristian cu ultimul domiciliu cunoscut 
în mun. Ploieşti, str. Cameliei, nr. 8A, 
bl. 46A, sc.B, et.4, ap.37, jud. Prahova, 
în proces cu Dumitrascu Nicolae 
Florin şi Voda Artemiza, în dosarul nr. 
11568/200/2015, al Judecătoriei Buzău, 
cu termen de judecată la data de 
17.06.2016, ora 9.00, având ca obiect 
„constatare calitate de unici moşteni-
tori şi partaj succesoral.

l Numitul Olariu Cristinel este 
chemat sa se prezinte la sediul Judeca-
toriei Iasi, in data de 22.06.2016, ora 
8.30, complet C12M in calitate de 
parat, in contradictoriu cu reclamanta 
O l a r i u  E l e n a  i n  d o s a r u l 
27417/245/2015 avand ca obiect divort 
fara minori.

l Numitul Amza Ion, fiul lui Amza D. 
Ion şi al lui Amza Floarea, născut la 
data de 10.09.1916 în localitatea 
Cornu, judeţul Dolj, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Orodel, sat 
Cornu, judeţul Dolj, este citat/chemat 
în data de 29 iunie 2016, ora 08.30, la 
Tribunalul Dolj, Secţia 1 Civilă, 
camera Sala6, complet C5R, str. 
Breslei, nr.12, judeţul Dolj, în calitate 
de  in t im a t /pârâ t  în  dosaru l 
nr.18693/280/2013*, pentru  cauz ade 
declarare Judecătoreasă a morţii, 
recurent/petent fiind Amza Teodor 
domiciliat în localitatea Bascov, str. 
Labuşesti, nr.86, judeţul Argeş.

l Numitul Hamida Rabee cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Palestina, Doha 
Suburb  House  nr.10 ,  Jeffna- 
Ramallaah este citat (chemat) in data 
de 05.07.2016, Ora 8.30 la Judecatoria 
Craiova,cu sediul in Craiova, Str. 
AL.I.CUZA, nr.30, Completul CMF2 

in calitate de parat in dosarul nr. 
17473/215/2015, pentru cauza divort, 
reclamanta fiind Ticana Mirela.

l Pocotila Alexandru Ion cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Slobozia, str. 
M.Eminescu, nr. 20, sc. A, ap. 5, jud. 
Ialomita este citat pe data de 
20.09.2016 la Judecatoria Slobozia in 
dos. nr.3396/312/2014 in calitate de 
parat.

l Bonda Vasile (Vazul) sen, Bonda 
Vasile (Vazul) jr, Bonda Simion, Bonda 
Viktor, Farcas Peter a lui Ianos, Bonda 
Ioan, Bonda Petru sunt citaţi pe data 
de 19.09.2016 la Judecătoria Turda în 
dos.nr.1401/328/2014 în calitate de 
pârâţi.

l Pop Daniela Cristina născ. Folea, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Turda, 
Str.M.Viteazu, nr.24, jud.Cluj este 
citată pe data de 12.09.2016 la Judecă-
toria Turda în dos.nr.648/328/2016 în 
calitate de pârâtă.

DIVERSE  
l Tolea Elena, Vasile A., Ghenu Gh., 
Stoica Ion, Stoica F., Conţeanu Maria, 
Roşu Ion, Roşu Maria, Lazăr F., Mokh-
tari Anca, Grigore Gh., Grigore M., 
Grigore N., Petre Florina, proprietari ai 
terenului situat în com. Berceni, Tarla 
12, P32/2/4-9, nr. cad. 3461, 62484, 
62351, 61241, cu supraf. 38.148mp, 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obţinere a avizului de 
oportunitate, pentru documentaţia 
PUZ –Locuinţe individuale P+1+M. 
Documentaţia a fost depusă pentru 
consultare la Cons. Jud. Ilfov la data 
22.06.2016. Observaţii/ comentarii se 
primesc în scris la Direcţia de Urbanism 
din cadrul Cons. Jud. Ilfov, str. Ghe. 
Manu, 18, Sector 1, în termen de 15 zile 
de la publicarea anunţului.

l Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, anunta prin prezenta, 
numirea acesteia in calitate de  lichi-
dator judiciar a debitoarei Vila Net 
SRL cu sediul in Loc. Bragadiru, Oraş 
Bragadiru,  Str. Dumbravei, Nr. 2J, 
Judet  I lfov ,  CUI 13150859, 
J23/1600/2011, cu indeplinirea atri-
butiilor prevazute de legea 85/2006, 
conform  incheierii de sedinta  din data 
de 08.06.2016 pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila 
in dosar nr. 2626/3/2011, prin care s-a 
dipus înlocuirea lichidatorului judiciar 
CII Otilia Bălcescu cu lichidatorul 
judiciar Evrika Insolvency IPURL.  

l SC OMV PETROM SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul ,,Amenajare 
drum acces si careu foraj pentru resa-
parea sondei 3609 Fauresti Nord”, 
propus a fi amplasat in extravilan 
comuna Fauresti, jud. Valcea. Infor-
matiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Valcea, str. 
Remus Bellu, nr. 6 si la sediul SC OMV 
PETROM SA, cu sediul in Bucuresti, 
str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni-joi, 
intre orele 8.30-16.00 si vineri intre 
orele 8.30-13.30. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul AMP 
Valcea, din Ramnicu Valcea, str. 
Remus Bellu, nr. 6, pana la data de 
19.06.2016.

l Urmare a Hotărârii Adunării Gene-
rale a Acţionarilor din data de 
28.04.2015, CDH Confort SA Comă-
neşti, judeţul Suceava anunţă plata 
dividendelor aferente anului 2015, 
începând cu data de 28.06.2015, către 
acţionarii CDH Confort SA înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de înregis-
trare 23.06.2016. Dividendul este de 
9.41Lei pe acţiune, iar impozitul 
aferent se va reţine în momentul achi-
tării lor. Modalitatea de plată: -prin 
virament bancar -prin mandat poştal. 
Plata se va face pe bază de cerere 
depusă la sediul societăţii. Cererea va 
fi însoţita în mod obligatoriu de adeve-
rinţa cu contul bancar, care să conţină 
numele şi prenumele acţionarului, 
codul numeric personal şi contul 

IBAN precum şi actul de identitate. În 
cazul solicitării plăţii prin mandat 
poştal, cererea va fi însoţită de actul de 
identitate. Acţionarii care deţin sub un 
număr de 50 de acţiuni vor ridica 
dividendele de la caseria unităţii, pe 
bază de programare. Moştenitorii acţi-
onarilor decedaţi şi cei care nu au 
documente de identificare româneşti, 
pentru a beneficia de dividente sunt 
obligaţi să-şi rezolve situaţia juridică. 
Detalii despre procedura de distribuire 
si programarea pentru distribuire se va 
face la tel: 0745.658.476, între ora 
10.00-16.00.

LICITAȚII  
l Comuna Draguşeni, județul Iaşi, 
organizează licitație publică în data de 
24 iunie 2016, ora 11:10 în vederea închi-
rierii păşunii comunale în suprafață de 
243,67 ha. Înscrierile la licitație se fac 
până pe data de 24 iunie 2016, ora 11:00 
la registratura Primăriei Drăguşeni, iar 
documentația de atribuire se poate achi-
ziționa până la ora 9.00. Relații supli-
mentare la tel./ fax: 0232256620, 
primaria_drag@yahoo.com.

l I.S.U. Vâlcea, cu sediul în Rm. 
Vâlcea, str. Decebal, nr. 7, organizează 
în data de 30.06.2016, ora 10.00, lici-
taţie publică cu strigare pentru valori-
ficarea mijlocului fix (câine de serviciu 
- ciobănesc german).
Totodată, I.S.U. Vâlcea mai organizează 
în data de 30.06.2016, ora 10.00, licitaţie 
publică cu strigare privind valorificarea 
de bunuri materiale de resortul auto şi 
resortul intendenţă. Persoanele intere-
sate se vor prezenta la sediul unităţii 
noastre de unde, în perioada 16 - 
17.06.2016, pot solicita în scris docu-
mentele desfăşurării licitaţiilor. In cazul 
neadjudecării, următoarele licitaţii se 
vor desfăşura în data de 15.07.2016 
pentru a doua licitaţie şi în data de 
20.07.2016 pentru a treia licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0250/746866 - Serviciul Logistic.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil situat 
in loc. Blejoi, sat Blejoi, nr. 4, T 35, 
Parcela Cc 277/2   jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in supra-
fata  masurata de 1622 mp, pe care se 
afla amplasata o baraca  la pretul de 
55.050 lei (fara TVA). Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in raportul de evaluare. Lici-
tatia are loc in baza Adunarilor Credi-
torilor din: 04.08.2015, 30.09.2015, 
10.11.2015, 14.01.2016, 30.03.2016 si 
19.05.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de   23.06.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil situat 
in com. Bucov, sat Bucov, str. Sos. 
DN1B, F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, 
jud. Prahova, compus din teren intra-
vilan, in suprafata  masurata de 27.630 
mp, din acte 27.863, compus din teren, 
hala industriala C1, cladire paza, plat-
forma decantor, imobilul dispune de 
bransamente la toate retelele tehni-
co-edilitare existente in zona (apa, 
gaze, energie electrica, fosa septica) la 
pretul de 1.674.600 lei (fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 25% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatia are loc in baza 
Adunar i lor  Credi tor i lor  d in : 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015, 
14.01.2016, 30.03.2016 si 19.05.2016. 
Licitaţia va avea loc pe data de   
23.06.2016 orele 13.00 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are loc 
in baza Adunarilor Creditorilor din: 

publicitate
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04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015, 
14.01.2016, 30.03.2016 si 19.05.2016. 
Licitaţia va avea loc pe data de   
23.06.2016 orele 13.00 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l 1.SC Fise Electrica Serv SA–SISE 
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj 
N a p o c a ,  s t r. Ta b e r e i ,  n r. 2 0 , 
Tel.+40372.640.302, 
Fax:+40264.205.504, organizează 
procedură de licitaţie deschisă pentru 
achiziţia de separatoare de tripolare de 
exter ior  de  MT t ip  STE3M-
P N ( O ) 2 4 / 4 0 0 / 5 0 ,  c o d  C P V: 
31214100-0, în cantităţile şi condiţiile 
prevăzute în Documentaţia de atri-
buire. 2.Toate detaliile referitoare la 
produsele solicitate, la procedura de 
achiziţie, respectiv la contractul ce se 
va încheia se regăsesc în documentaţia 
de atribuire. 3.Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia operatorilor 
economici în urma solicitării acestora. 
În acest sens se va întocmi o cerere 
scrisă, care va fi depusă la secretariatul 
achizitorului (str.Taberei, nr.20, 
Cluj-Napoca), transmisă pe numarul 
de fax: +40264.205.504 sau pe adresa 
de e-mail: abel.luka@tn.electricaserv.
ro; 4.Ofertele se vor depune tot la 
secretariatul SISE TN. 5.Data limită 

de depunere a ofertelor: 29.06.2016, 
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 
29.06.2016, ora 12.30.

l SC Baza de Aprovizionare Desfa-
cere Metal SRL, în faliment, anunţa 
vânzarea în bloc, prin lichidatorul 
judiciar Suma Insolvency IPURL, a 
bunurilor din patrimoniu, prin licitaţie 
publică. Şedinţele de licitaţie vor avea 
loc săptămânal, în fiecare zi de vineri, 
începând cu data de 17.06.2016 la 
sediul lichidatorului judiciar situat în 
Bucureşti, Al. Emil Botta nr.4, Bl. 
M 104, Ap. 5, Sect. 3. Date de contact: 
-  te lefon:  0314359396;  -  fax 
0372.895.818; email: office@sumainsol-
vency.ro. Bunurile ce urmează a fi lici-
tate: imobil format din teren şi clădiri 
cu destinaţie industrială situat în loca-
litatea Căzăneşti judeţul Ialomiţa, DN 
2A/E60. Imobilul este compus din: 
Teren intravilan  care are o suprafaţă  
de 49.386 mp; Clădire C92 ( Birouri) – 
Sc=349, 96 mp; Clădire C93 (CT) – 
Sc=274,09 mp, Scd=274,09 mp) 
–  zidărie din cărămidă; Clădire C94 
(Atelier) – Sc=348,01 mp, Scd= 348,01 
mp)- zidărie din cărămidă; Clădire 
C95 (Remiză) – Sc=1015,76 ml, 
Scd=1015,76 mp) – structura din 
metal. Valoarea totală 190.909 EUR 
fără TVA. Caietul de sarcini, în valoare 
de 1000 lei, se va putea achiziţiona de 

la sediul lichidatorului judiciar.

l Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice-licitația publică 
deschisă: 1. Denumirea, adresa, 
numărul de fax, adresa de e-mail ale 
autorităţii contractante şi ale biroului 
de la care se pot obţine, după caz, 
informaţii suplimentare: Comuna 
Vultureşti, Strada Principală, nr. 141, 
Vultureşti, judeţul Argeş, telefon 
0248296256, fax 0248296256, email 
primariavulturestiag@yahoo.com. 2. 
Hotărârea privind stabilirea modali-
tăţii de gestiune: Hotărârea Consiliului 
Local Vultureşti nr. 49/28.08.2015 
privind aprobarea întocmirii studiului 
de oportunitate, caietului de sarcini şi 
regulamentului de organizare şi desfă-
şurare a activității serviciului public de 
alimentare cu apă. Hotărârea Consi-
liului Local Vultureşti nr. 63/25.11.2015 
privind aprobarea comisiei de evaluare 
şi a documentației întocmită în 
vederea delegării de gestiune a servici-
ilor furnizare apă din comuna Vultu-
reşti,județul Argeş. În temeiul 
Hotărârii Guvernului Nr. 717 din 2 
iulie 2008 pentru aprobarea Procedu-
rii-cadru privind organizarea, deru-
larea şi atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilități publice, a criteriilor de 

selecție-cadru a ofertelor pentru servi-
ciile comunitare de utilități publice şi a 
Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de 
utilități publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 3. Aria terito-
rială unde urmează a se presta/furniza 
serviciul/activitatea: Teritoriul admi-
nistrativ al comunei Vultureşti, județul 
Argeş. 4. Serviciul/activitatea care 
urmează să fie prestat/prestată/ 
furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe 
activităţi: Delegarea de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu apă 
al comunei Vultureşti, județul Argeş 
conform caietului de sarcini. 5. Durata 
contractului de delegare a gestiunii: 10 
ani. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale 
biroului/persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de delegare, 
precum şi modalităţile de obţinere a 
documentaţiei: Comuna Vultureşti, 
Strada Principală, nr. 141, Vultureşti, 
judeţul Argeş, telefon 0248296256, fax 
0248296256, email primariavultures-
tiag@yahoo.com. Documentația poate 
fi obținută de la sediul primăriei, de la 
Secretar UAT - Badea Ionuț. 7. Dacă 
este cazul, costul şi condiţiile de plată 
în vederea obţinerii documentaţiei de 
delegare: Documentația de atribuire 
poate fi achiziționată în urma unei 
solicitări scrise. Prețul pentru obținerea 

documentației este de 1000 lei şi se 
achită la casieria Primăriei Vultureşti. 
8. Termenul limită de depunere a ofer-
telor, data şi ora, adresa la care se 
depun/transmit ofertele: Data: 
31.07.2016, ora 11.00 – Primăria 
Comunei Vultureşti, sat Vultureşti, 
strada Principală, nr. 141, comuna 
Vultureşti, judeţul Argeş, la Registra-
tură. 9. Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: Data: 31.07.2016, ora 12.00 - 
Primăria Comunei Vultureşti, sat 
Vultureşti, strada Principală, nr. 141, 
comuna Vultureşti, judeţul Argeş. 10. 
Dacă este cazul, garanţiile solicitate: 
Garanția de participare la licitație este 
de 2500 lei şi se poate constitui prin 
scrisoare de garanție bancară, ordin de 
plată în contul RO37TREZ 0495006X 
XX014784 deschis la Trezoreria 
Mioveni sau lichidități depuse la casi-
eria instituției. 11. Durata de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile calendaristice 
de la termenul limită de depunere a 
ofertelor. 12. Pagina web pe care este 
disponibilã documentaţia: Nu este 
cazul.

PIERDERI  
l Pierdut Legitimaţie şi carnet 
student, Facultatea de Litere Bucu-
reşti, Onea Luiza Elena. Le declar 
nule.

l Pierdut Atestat de şofer transport 
marfă, pe numele Avasilcăi Dorinel 
Dănuţ. Îl declar nul. 

l Ispas Mădălin Marius pierdut 
atestat profesional de transport 
persoane nr. 0359855000. Îl declar nul.

l Pierdut Contract construcţie 
nr.1944/10.11.1975, pe numele Irofte 
Marcelşi Valeria. Îl declar nul.

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală locuinţă, pe numele Homorozean 
Maria. O declar nulă. 

l Declar pierdută anexa la Licenţă de 
paraşutist nr. 1372P emisă de Aero-
clubul României pe numele Stan 
Alexandru- Cristian.

l Pierdut următoarele acte: Certificat 
de atestare ş i  Autorizaţie  de 
construcţie Primăria Sector 5 pe 
numele Constantin Alexandra, adresa 
Brezoi nr. 34, Sector 5, Bucureşti.

 
SE ÎMPLINESC 7 ANI DE LA 
DUREROASA DESPĂRŢIRE DE 
DRAGUL NOSTRU TATĂ, SOCRU 
ŞI BUNIC – IOAN IORDACHESCU. 
NU TE VOM UITA NICIODATĂ. 
FAMILIA.   

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Nr. 529 din 09.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ 
ansamblu de bunuri imobile și mobile. În temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în localitatea Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile și mobile, astfel: I. În ziua de 28, luna iunie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație 
publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Trifu Mihaela Alina, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, Aleea Grivița, nr. 6, bl. 6, sc. B, et. 3, ap. 34, jud. Dâmbovița (dosar de 
executare nr. 3138): 1). - apartament cu suprafață utilă de 34,37 mp împreună cu cota parte indiviză din proprietate și cota parte indiviză din teren, situat în localitatea Târgoviște, Aleea Griviței, nr. 6 (fostă str. 
Azurului), jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 66.468 lei (exclusiv TVA *); 2). - teren intravilan, în suprafată de 400 mp (din care 150 mp  curți construcții și 250 mp livadă), situat în localitatea Valea Mare, 
punct Căminul Casei, comuna Cândești, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 2.996 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; D.G.R.F.P. 
Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, Sechestru, conform proces verbal nr. 155397/17.12.2014. II. În ziua de 29, luna iunie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, 
proprietatea debitorilor Vlad Gherghina și Vlad Costel, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași (dosare de executare nr. 591470 și 822854): 1) – imobil - ansamblu de bunuri 
imobile, situat în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, coproprietate Vlad Gherghina și Vlad Costel, preț de pornire al licitației 470.962 lei (exclusiv TVA *) format din: a). clădire în suprafață de 
233,33 mp și 47 mp, an construcție 2000, situată în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 349.816 lei (exclusiv TVA *); b) teren intravilan, aferent construcției în 
suprafată de 340 mp, situat în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 121.146 lei (exclusiv TVA *); 2) - apartament etajul I, an construcție 1982, suprafață de 43,46 
mp, cu toate dotările, (lipsă gaze/ centrală proprie), situat în jud. Călărași, loc. Călărași, str. 1 Decembrie 1918, bl. Parc, sc. 1, et. 1, ap. 1, coproprietate Vlad Gherghina și Vlad Costel, preț de pornire al licitației 
84.930 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele : Creditori, Sarcini; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DIICOT, Ordonanța nr. 33/D/P/2009, 
Sentință penală 122/2012; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT, Ordonanța nr. 331/D/P/2002, decizia penală 1560/12.12.2014. III. În ziua de 30, luna iunie, anul 2016, ora 12.00, se 
vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ciobanu Lucian, cu domiciliul fiscal în orașul Titu, strada I. C. Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, județul Prahova (dosar de 
executare nr. 1820108374517): 1). - apartament în suprafață construită de 52,57 mp și suprafată utilă de 47,32 mp, compus din două camere, baie, bucătărie, construit din cărămidă, situat în orașul Titu, strada 
I. C. Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, județul Dâmbovița, cu terenul cota indiviză aferent, preț de pornire al licitației 61.833 lei (prețul nu conține TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori, Sarcini; DGRFP - AJFP Dâmbovița - SFO Titu, Sechestru asigurător nr. 50903/29.10.2012. IV. În ziua de 05, luna iulie, anul 2016, ora 12, se va vinde prin licitație publică deschisă, 
următorul bun imobil, proprietatea debitorului Stan Alexandru, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. Petroșani, nr. 61, jud. Călărași (dosar de executare nr. 15238): 1). - teren în suprafată de 8.900 mp, 
nr. cadastral 3167/2, lot 2, situat în extravilanul localității Călărași, Tarla 59/2, Parcela 1, preț de pornire al licitației 23.960 lei (exclusiv TVA *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: 
Creditori, Sarcini; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA, Ordonanța 18 mai 2007, Decizia penală 1257/20.iunie 2012. V. În ziua de 06, luna iulie, anul 2016, ora 14.00 , se va vinde prin 
licitație publică deschisă următorul bun, proprietate a debitorului Nădrag Stănică, cu domiciliul fiscal în localitatea Slobozia, str. Nordului, bl. D1, sc. C, ap. 9, județul Ialomița (dosar de executare nr. 
1731029216195): Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., 
(lei), Cota T.V.A. (neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară Ford Transit, nr. înmatriculare IL-05-SEE, seria șasiu WF0CXXGBFC3S25709, 10.848 lei, - . VI. În ziua de 07, luna iulie, anul 2016, ora 12.00, se vor vinde 
prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile proprietatea debitorului Bratu Mihai, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, bd. Petrolului, nr. 46, județul Prahova (dosar de executare nr. 
120072/2006): 1). - imobil compus din teren intravilan, în suprafată de 491 mp, categoria curți construcții și construcție P+1+M, cu suprafață construită la sol de 211,85 mp, suprafață desfașurată de 540,20 mp, 
situat în Ploiești, bd. Petrolului, nr. 46, județul Prahova, preț de pornire al licitației 810.816 lei (exclusiv TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; BRD Groupe 
Societé Generale, Contract credit 7357/10.07.2008, dos. ex. 507/17.02.2012, Bej Petcu Alex; Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, PV sechestru asigurator din 19.11.2013, Ord. 1189/P/2012; D.G.R.F.P. 
Ploiești, A.J.F.P. Prahova, sechestru, conform p.v. nr. 340182/01.10.2015. VII. În ziua de 12, luna iulie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova, se vor vinde prin 
licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Tudorache Florinel, cu domiciliul în Ploiești, str. Cozia, nr. 73, bl. Garsoniere, ap. 80, județul Prahova (dosar de executare 
nr.312172): 1). – imobil, reprezentând garsonieră situată în Ploiești, str. Cozia, nr. 73, bl. Garsoniere, ap. 80, județul Prahova, în suprafață utilă de 19,91 mp. Prețul de pornire al licitației: 22.380 lei (prețul nu 
conține TVA *). Bunurile imobile, mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; MP - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Biroul Teritorial Buzău,  Sechestru asigurator 
Ord. nr. 50/D/P/2009 din 01.06.2011. VIII. În ziua de 13, luna iulie, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, județul Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele 
bunuri imobile/ mobile, proprietatea debitorului Cucu Georgiana, cu domiciliul în Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3, bl. 11C, sc. A, ap. 11, județul Prahova (dosar de executare nr. 2830503297302): 1). - 
cota de ¼ părți, din cota parte de ½, din imobilul reprezentând apartamentul nr. 20, situat în Ploiești, sos. Vestului, nr. 20, bl. 101, sc. A, jud. Prahova, compus din două camere, cu o suprafață utilă de 47 mp. 
Prețul de pornire al licitației: 10.140 lei (prețul nu conține TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; DGRFP Ploiești, Intabulare, drept de ipoteca legală. 2). – 
imobil, reprezentând apartamentul nr. 47, compus din trei camere de locuit și dependințe, cu o suprafața utilă de 59,23 mp, situat în Ploiești, str. Streiului, nr. 3, bl. 136, sc. B, parter, județ Prahova. Prețul de 
pornire al licitației: 162.188 lei (prețul nu conține TVA *). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; Cucu Ligia, Cucu Gheorghe, Intabulare, drept uzufruct viager; 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, Sechestru asigurator; Tribunalul Prahova, Menținere sechestru asigurator; AJFP Prahova, Intabulare, drept de ipotecă legală. 3) - autoturism marca BMW 530D. 
Denumirea bunului mobil, descrierea sumară (se vor indica 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 *); Autoturism marca BMW 530D, an fabricație 2005, culoare negru, motorină, cap. cilindrică 2992 cmc, serie șasiu WBANC71010B661297, 21.180 lei, - . IX. În ziua de 14, luna iulie, anul 
2016, ora 12, se va vinde prin licitație publică deschisă, bunul imobil, proprietatea debitoarei Nenciu Ana Maria, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Cibinului, nr. 16, bl. A 18, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. 
Prahova (dosar de executare nr. 242040): 1). - apartament cu trei camere, cu o suprafață utilă de 62,35 mp, împreună cu cota indiviză de 3,19% din suprafața de folosință comună a imobilului și teren aferent în 
proprietate, identificat cu nr. cadastral 533/A 18:B, situat în localitatea Ploiești, str. Cibinului, nr. 16, bl. A 18, sc. B, et. 4, ap. 29, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 128.621 lei (exclusiv TVA *). Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; Banca Milennium SA, ipotecă nr. 3326/27.07.2011; Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, sechestru asig. ordonanța nr. 
634/P/2010/18.05.12; D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Prahova, sechestru, conform p.v. nr. 338383/26.05.15. *) cota de taxa pe valoarea adaugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este de 20%/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte ,până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire al licitației, în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844910, Trezoreria Ploiești, indicându-se pe 
documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, CUI sau CNP; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte informațiile cu privire la identificarea ofertantului, sediul social, capitalul social, asociații persoane fizice sau juridice, persoanele 
împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidență art. 21 din Legea 26/1990R; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligații fiscale restante față de acestea: certificat de atestare fiscală și certificatul fiscal privind impozitele și 
taxele locale, eliberate de autoritătile administrației publice centrale și locale, din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru 
participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, cu cel puțin o zi 
înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, 
care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială, autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie vor fi prezentate în original 
pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate 
cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 
sediul nostru din Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, la numărul de telefon 0244.407.710, interior 650. Data afișării: 15.06.2016.
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