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OFERTE SERVICIU
l Angajăm sudor autorizat 
ISCIR şi instalator autorizat 
ANRE, pentru Constanţa. 
0742.163.260; m.cioata@avipro-
dgrup.ro

l Atelier de creatie vestimen-
tara dama, angajez croitoreasa 
cu experienta, croit si executat in 
masina, salariu atractiv si bonu-
suri. 0721.204.451 Cotroceni

l Univers i tatea  Tehnică 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 
anunţă scoaterea la concurs a 
postului de Director al CSUD ce 
va avea loc în data de 21 iulie 
2016, la ora 11,00, în Sala de 
şedințe  B 109 Corp T la 
Rectorat, Strada Prof.dr.doc. 
Dimitrie Mangeron nr.67 Iaşi. 
Candidaturile se depun până la 
data de 18 iulie 2016 la Registra-
tura Universităţii  Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
Metodologia şi condiţiile de 
concurs sunt publicate pe adre-
sele web proprii: www.tuiasi.ro şi 
www.doctorat.tuiasi.ro

l Primăria comunei Ludeşti, 
județul Dâmbovița, organizează 
în data de 17 iunie şi 20 iunie 
2016 concurs pentru ocuparea 
funcției publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, 
debutant- Compartiment Conta-
bilitate. Dosarele de concurs se 
depun până la data de 6 iunie 
2016, ora 14. Proba scrisă se va 
desfăşura în data de 17 iunie 
2016, ora 10 iar interviul se va 
desfăşura în data de 20 iunie 
2016, ora 10. Condițiile de parti-
cipare la concurs: -Candidații 
trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute la art. 54 
din Legea nr. 188/1999- privind 
Statutul funcționarilor publici, 
re(re)publicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-cunoştințe operare calculator- 
dovadă curs operator calculator/ 
validare/ introducere date. 
Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul Primăriei 
comunei Ludeşti- persoana de 
contact Zamfira Sorin, tel. 
0345527186.

l În conformitate cu prevede-
rile art. 3 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 
45/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, Minis-
terul Fondurilor Europene, cu 
sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 
15-17, sector 1, organizează în 

data de 31.05.2016, ora 10,00 
(proba scrisă) concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarei 
funcții publice vacantă: Expert, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal– Serviciul Coordonare 
Proiecte Energie şi Gestionare 
Program, Direcția de Coordo-
nare Sistem şi Gestionare POIM, 
Direcția Generală Programe 
Infrastructură Mare. Condiţii 
necesare ocupării postului: studii 
universitare de licenţă aboslvite 
cu diplomă/ studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, vechime în specialitatea 
studiilor mimim 5 ani. Condițiile 
de participare şi de desfăşurare 
a concursului, bibliografia şi alte 
informații necesare sunt afişate 
la sediul instituției şi pe site-ul 
www.fonduri-ue.ro. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 8 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț, la sediul ministe-
rului.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs în data 
de 09.06.2016 pentru ocuparea a 
15 posturi vacante de asistenţi 
medicali debutanţi PL, speciali-
tatea medicină generală, pe 
durată nedeterminată, pe urmă-
toarele locuri de muncă: 1 post 
la Secţia medicină internă, 1 
post la Secţia gastroenterologie, 
2 posturi la Secţia oncologie 
medicală, 2 posturi la Secţia 
neurologie, 2 posturi la Secţia 
neonatologie, 4 posturi la Servi-
ciul de primire şi externare al 
bolnavilor, 1 post la Cabinet 
gastroenterologie, 1 post la 
Cabinet nefrologie şi 1 post la 
Sala de tratament din cadrul 
Ambulatoriul integrat spitalului. 
C o n d i ţ i i  d e  p a r t i c i p a r e : 
-diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare, specialitatea 
medicină generală. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în 
data de 09.06.2016, ora 9.00 
-proba  scr i să  ş i  în  data 
14.06.2016, ora 9.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
U r g e n ţ ă  S l a t i n a 
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.7 
din HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 

Bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
U r g e n ţ ă  S l a t i n a 
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Primăria Oraşului Siret, cu 
sediul în oraşul Siret, strada 28 
No iembr ie ,  n r.1 ,  jude ţu l 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
modificat şi  completat de 
H.G.nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei, după cum urmează: 
1.Denumirea postului -Şef 
centru de asistenţă socială, post 
vacant contractual de condu-
cere, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: Candidaţii pentru 
ocuparea funcţiei de conducere 
trebuie să fie absolvenţi cu 
diplomă de învăţământ superior 
în domeniul psihologie, asistenţă 
socială şi sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale, sau absolvenţi 
cu diplomă de licenţă ai învăţă-
mântului superior în domeniul 
juridic, medical, economic şi al 
ştiinţelor administrative, cu 
experienţă de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. 
2.Denumirea postului -2 posturi 
Referent cu studii superioare, 
post vacant contractual, pe peri-
oadă nedeterminată. Vechimea 
nu este necesară. 3.Denumirea 
postului - 1 post Referent cu 
studii  medii ,  post  vacant 
contractual, pe perioadă nede-
terminată. Vechimea nu este 
necesară. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: -data de 09.06.2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Oraşului  S iret ;  Proba de 
interviu: -data de 10.06.2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Siret. Data limită până 
la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este  01.06.2016 la sediul Primă-
riei Oraşului Siret. Date contact: 
Pr imăr ia  o raşu lu i  S i r e t ; 
persoană de contact -Fraseniuc 
Sorin, director executiv, tel.: 
0732.430.115.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul 
în Suceava, str.Ştefan cel Mare, 

nr.33, organizează în temeiul 
H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale de execuţie 
vacante de: -Gestionar custode, 
studii medii, tr.I -1 post, Servi-
ciul Arheologie; -Gestionar 
custode, studii medii, tr.I -1 post, 
Serviciul Istorie; -Gestionar 
custode, studii medii, tr.I -0,5 
post, Serviciul Etnografie/Casa 
Muzeu Solca (oraşul Solca); 
-Guard -1 post, Compartimentul 
Administrativ Pază. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 09.06.2016, ora 
10.00; -proba interviu se susţine 
într-un termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: 1.
Gestionar custode, studii medii, 
treapta I -Serviciul Arheologie 
-funcţie de execuţie: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -minim 5 ani 
vechime în muncă; -cunoaşterea 
la nivel minim a unei limbi 
străine. 2.Gestionar custode, 
studii medii, treapta I -Serviciul 
Istorie -funcţie de execuţie: 
-studii  medii absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat ; 
-vechime în muncă de minim 3 
ani şi  6 luni.  3.Gestionar 
custode, studii medii, treapta I, 
½ normă -Serviciul Etnografie/
Casa Muzeu Solca (oraşul 
Solca): -studii medii absolvite cu 
d ip lomă de  baca laureat ; 
-vechime în muncă de minim 3 
ani şi 6 luni. 4.Guard -Compar-
timent Administrativ-Pază: 
-minim studii generale; -certi-
ficat de calificare profesională 
-agent pază şi ordine, recunoscut 
de către Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie; -vechime în muncă 
-nu.  Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului, respectiv până în 
data de 01.06.2016, ora 16.00, la 
sediul instituţiei, din strada 
Ştefan cel Mare, nr.33, Suceava. 
Dosarele se vor verifica de către 
comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor 
afişa la sediul administrativ şi pe 
site-ul: www.muzeulbucovinei.
ro. Informaţii suplimentare şi 
bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, 

t e l e f o n :  0 3 3 0 . 4 0 1 . 1 9 5 / 
0755.134.350, persoană de 
contact: Ostafi Daniela.

l Comuna Doba, cu sediul în 
comuna Doba, str.Principală, 
nr.56, jud.Satu Mare, cod fiscal: 
3963838, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat 
ş i  c o m p l e t a t  d e 
H.G.nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea posturilor 
-Referent debutant -Agent 
turism -posturi vacante, contrac-
tuale pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor:  Studii  medii  cu 
diplomă de bacalaureat; -absol-
vent al unui curs de turism; 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: -nu 
este cazul. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 
-14.06.2016 -proba scrisă, ora 
10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Doba; -15.06.2016 
-interviul, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Doba. Data 
şi ora limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosaru l  de  concurs  e s t e 
01.06.2016 -ora 15.00, la sediul 
Primăriei  Comunei Doba. 
Detalii privind condiţiile speci-
fice şi bibliografia sunt disponi-
bile pe pagina de internet al 
comunei Doba www.primaria-
doba.ro, secţiunea „Anunţuri de 
angajare” sau se pot obţine de la 
sediul instituţiei: loc.Doba, str.
Principală, nr.56, tel./fax: 
0261.869.135, e-mail: primaria-
doba@yahoo.com, persoană de 
contact: secretar Berinţan Irina.

PRESTĂRI SERVICII  
l Executam lucrari acoperis 
orice tip table,  dulgherie, 
burlane, izolari carton, ne 
deplasam ori unde in tara. 
0736.942.667

CITAȚII  
l SC Supercom SA cu sediul 
social în Piteşti, P-ta Vasile 
Mi lea  nr.  5 ,  jud .  Argeş , 
J3/116/1991/, CUI 128590 este 
citată la data de 6.06.2016 în 
dosar nr. 1393/280/2016, în 
proces cu Crăciun Stelian.

l Circu Vasile, reclamant în 
dosar nr. 1067/265/2016 al jude-
cătoriei Năsăud, cheamă în 
judecată pârâta Boşca Cristian, 
pentru data de 31 mai 2016.

l SC G.D.V. GRUP SRL, cu 
ultimul domiciliu în Voluntari, 
Şos. Centurii, nr. 8A, ap. Biroul 
8, judeţul Ilfov, este chemat la 
Tribunalul Ialomiţa, camera 
Sala Civil, complet 2 apel, în 
ziua de 23 iunie 2016, ora 08:30, 
în calitate de intimat-pârât, în 
proces cu SC WIT IMPEX SRL 
- în calitate de apelant - recla-
mant pentru Apel - constatare 
nulitate act. În caz de neprezen-
tare a părţilor, se va putea 
trimite un înscris, judecata 
urmând a se face în lipsă.

l Se citează SC Carpatica 
Invest SA şi SC Banca Comer-
cială Carpatica SA pentru data 
de 26.05.2016, la Tribunalul 
Sibiu, dosar nr. 2945/85/2015, 
având ca obiect deschiderea 
procedurii  insolvenței.

l Numitul Iancu Titu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Braila, Str. Piata Ghe 
Doja nr. 1, jud. Braila, este citat 
la Judecatoria Braila pentru 
data de joi, 23 iunie 2016, ora 
12:00, complet C2, in calitate de 
debitor in dosarul civil nr. 
5332/196/2016, in contradictoriu 
cu reclamanta Sc Compania de 
Utilitati Publice Dunarea SA 
Braila.

DIVERSE  
l Semrom Oltenia SA aduce la 
cunoştinţă acţionarilor societăţii 
că a fost publicat pe site-ul socie-
tăţii Raportul trimestrial aferent 
trimestrului 1 al anului 2016 
conform Regulamentulu i 
Nr.1/2006 al CNVM.

l SC. Alex Creativ SRL, anunta 
publicul interest asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul Spalatorie auto propus 
a fi amplasat in Oras Bragadiru, 
str.Sperantei, nr.16, jud.Ilfov. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei  pentru Protectia 
Mediului Ilfov din Bucuresti, str. 
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 

ANUNȚURI

M.F.P. - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Agenția 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executrare Silită - Persoane Fizice anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: Colta Lăcrămioara - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren intravilan curți - 
construcții, 394 mp, Pitești, cartier Găvana 2, str. George Sion nr 
2A și teren intravilan drum, cotă 1/4 din supr. 120 mp, Pitești, 
cartier Găvana 2, str George Sion nr 2A, 39 110 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 RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250, alin. 7 din Codul de 
procedura fiscală republicat, până în ziua de 27.05.2016. Licitația 
va avea loc în data de 27.05.2016, ora 10.00, la bd. Republicii, nr. 
118, corp B, et. 4, cam. 3. 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 bd. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 3, tel. 
0248.211.511, int. 3347.

M.F.P. - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 
Executrare Silită - Persoane Fizice anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: Neacsu Ion, Neacsu Elisabeta – Bradu, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Clădire C3 în 
suprafață de 20 mp, în comuna Bradu, 19.050 lei; Teren intravilan 
în suprafață de 5.302 mp, situat în Bradu, 234.150 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250, alin. 7 din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 01.06.2016. Licitația 
va avea loc în data de 02.06.2016, ora 11.00, la Pitești, bd. 
Republicii, nr. 118, corp B, cam. 1. 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 Pitești, bd. Republicii, nr. 118, telefon 0248.211.511, 
int. 3222.
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si la sediul SC Alex Creaiv SRL, 
Oras Bucuresti, Aleea Valea 
Siretului, nr.2, bl.P3, SC.1, Et. 1, 
Ap.8, Sector 6 .

l Prin sentinţa civilă nr. 
1429/2015 pronunţată în dosar 
nr. 248/265/2012 al Judecătoriei 
Năsăud s-a admis în acţiunea 
formulată de reclamanţi împo-
triva pârâţi lor astfel ,  s-a 
constatat că defuncţii Bora 
Valeriu şi soţia Bora Viorica au 
dobândit dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra 
suprafeţei de 1153 şi 6895 mp 
din terenul înscris în cf 1158, cf 
841,  cf  141 Măgura Ilvei 
conform raportului de expertiză 
întocmit în cauză, s –a constatat 
validitatea materială şi formală 
a testamentului încheiat între 
reclamanţi şi defuncţii Bora, s-a 
dispus intabularea dreptului de 
proprietate pe numele reclaman-
ţilor conform raportului de 
expertiză efectuat de inginer 
Berende Login. Fără cheltuieli 
de judecată. Cu drept de recurs 
în termen de 15 zile de la comu-
nicare. Pronunţată în şedinţa 
publică din data de 12 iunie 
2015.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 
împotriva debitoarei SC Gdansi 
Bolesi SRL cu sediul în Buzău, 
Str. Crizantemelor nr. 16, județul 
Buzău, J10/332/2012, CUI 
3 0 1 2 0 7 6 9 ,  î n  d o s a r u l 
2873/114/2015 af lat pe rolul 
Tribunalului Buzău, Secția 
a-II-a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanțelor în vederea 
întocmirii tabelului suplimentar 
-10.06.2016, termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
s u p l i m e n t a r  d e  c r e a n ț e 
-08.07.2016, termenul de depu-
nere a contestațiilor -7 zile de la 
publicarea tabelului suplimentar 
în BPI, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat 
-05.08.2016. Următorul termen 
de judecată a fost fixat pentru 
data de 21.06.2016. Pentru 

relații: 021.318.74.25.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii falimentului 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 
împotriva debitoarei SC Axa 
Interiors SRL cu sediul în Bucu-
reşti, Str. General Petre Popovat, 
nr. 58, sector 6, J40/20117/2007, 
CUI 22640337, în dosarul 
3555/3/2016 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucureşti, Secția a-VII-a 
Civilă. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere 
a creanțelor în vederea întoc-
mirii tabelului suplimentar 
-24.06.2016, termenul de verifi-
care a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului 
s u p l i m e n t a r  d e  c r e a n ț e 
-22.07.2016, termenul de depu-
nere a contestațiilor -7 zile de la 
publicarea tabelului suplimentar 
în BPI, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat 
-19.08.2016. Următorul termen 
de judecată a fost fixat pentru 
data de 05.10.2016. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l SC Ioschici SRL anunţă 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare de către 
APM Timiş de a nu se efectua 
evaluarea impactului asupra 
mediului şi evaluarea adecvată 
în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi evaluare adecvată, 
pentru proiectul „Construire 
hală de producţie pentru confec-
ţionare tâmplărie PVC”, propus 
a fi amplasat în localitatea 
Lugoj, str.Bocşei, nr.70 bis, jud.
Timiş. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la 
sediul APM Timiş, localitatea 
Timişoara, Bv.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18 A, în zilele de luni-joi 
între orele  8.00-16.30, vineri 
între orele 8.00-14.00, precum şi 
la  următoarea adresă  de 
internet: http://apmtm.anpm.ro 
-acorduri de mediu. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiecul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 

23.05.2016. -Anunţurile publi-
cate conform prevederilor art.12 
alin (4) se vor depune la APM 
Timiş. 

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică bunurile imobile 
absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând   debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite 
şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 13 Iunie 
2016, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. În condi-
țiile în care licitația publică din 
data de 13 Iunie 2016 nu se va 
finaliza cu adjudecare, următoa-
rele şedințe de licitație vor avea 
loc în a doua zi de luni a fiecărei 
luni din an. În condițiile în care 
a doua zi de luni din lună este 
declarată conform legii zi nelu-
crătoare, licitația se va organiza 
în ziua de luni a următoarei 
săptămâni din aceeaşi lună.

l Primăria Comunei Prăjeni, 
sat Prăjeni, comuna Prăjeni, 
judeţul Botoşani, CIF: 3373330, 
telefon/ fax: 0231.553.010, 
e-mail: primariaprajeni@yahoo.
com concesionează suprafaţa de 
19,36 mp, spaţiu ce aparţine 
dispensarului uman Prăjeni 
pentru desfăşurarea activităţii 
specifice de farmacie umană, 
aflat în proprietatea publică a 
Consiliului Local Prăjeni, 
judeţul Botoşani, pe o periodă 
de 10 ani. Documentaţia de atri-
buire poate fi procurată de la 
sediul  primăriei  comunei 
Prăjeni. Costul documentaţiei de 
atribuire este 20 lei. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
10 iunie 2016, ora 14:00. Oferta 
în tr-un  s ingur  exemplar, 

original, se va depune până la 15 
iunie 2016, ora 10:00 la sediul 
Primăria Comunei Prăjeni. 
Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15 iunie 2016, ora 
11:00 la  sediul  Primăriei 
comunei Prăjeni.

l Comuna Miroslava, județul 
Iaşi, organizează licitație publică 
deschisă, pentru: -Concesionare 
teren în suprafață de 2m.p. 
situat în localitatea Valea 
Adâncă, comuna Miroslava– 
07.06.2016, orele 11.00; -Data 
limită ptr. depunerea ofertelor: 
07.06.2016, orele 9.00. -Concesi-
onare teren în suprafață de 
1200m.p. situat în T9, comuna 
Miroslava– 23.05.2016, orele 
11.00; Data limită ptr. depu-
nerea ofertelor 23.05.2016, orele 
9.00. Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, județul Iaşi. 
Costul caietului de sarcini este 
de 50 lei.

l Primăria Ponoarele cu sediul 
în comuna Ponoarele,  sat 
Ponoarele, judeţul Mehedinţi, 
organizează licitaţie pentru 
concesiunea imobilului teren în 
suprafaţă de 146mp, situat în 
comuna Ponoarele ,,Dealul 
Balutei”, drum sătesc, Judeţul 
Mehedinţi, teren necesar pentru 
alimentarea cu energie electrică 
a turnului de telefonie mobilă 
Vodafone. Persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire de la sediul Primăriei, 
achitând suma de 50 lei la casi-
eria instituţiei. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
este 07.06.2016, orele 12.00. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 10.06.2016, ora 10.00. 
Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor este 10.06.2016, orele 
12.00 la sediul Primăriei Ponoa-
rele.  Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei 
comunei Ponoarele, -tel./fax 
0252.381.512; -e-mail: primaria-
ponoarele@yahoo.com.

l Licitaţie: 1. Autoritatea 
contractantă: Primăria oraşului 
Mărăşeşti, str. Siret nr.1, judeţul 

Vrancea, telefon 0237/260150, 
fax  0237/260550,  e -mai l : 
primăria@primăriamărăşeşti.ro; 
2. Obiectul concesiunii: imobil 
t e r e n ,  î n  s u p r a f a ţ ă  d e 
17.974,00mp, în oraşul Mără-
şeşti str. Siret în conformitate cu 
HCL nr.100/22.12.2015; 3. Docu-
mentaţia de atribuire se poate 
obţine de la sediul autorităţii 
contractante, compartiment 
U.A.T.F.L.I, în urma unei solici-
tări scrise; 4. Costul documenta-
ţiei de atribuire –caiet sarcini: 50 
lei, achitaţi numerar la casieria 
autorităţii contractante; 5. Data 
limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 08.06.2016 ora 16:00; 6. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 09.06.2016, ora 16:00; 7. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria oraşului 
Mărăşeşti, str. Siret nr.1, locali-
ta t ea  Mărăşeş t i ,  jude ţu l 
Vrancea; 8. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
10.06.2016, ora 10:00, la sediul 
Primăriei oraşului Mărăşeşti, str. 
Siret nr.1, judeţul Vrancea; 9. 
Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor: Judecătoria 
Panciu, Aleea Libertăţii nr.31, 
judeţul  Vrancea ,  te lefon 
0237/635829, 0237/635325; 10. 
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie: 17.05.2016; 11. Relaţii 
suplimentare: Primăria oraşului 
Mărăşeşti, telefon 0237/260550, 
comp. UATFLI

l Direcţia Silvică Sălaj, cu 
sediul în Zalău, str. Tipografilor 
nr.1, vinde prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare următoarele 
mijloace fixe casate: Nr. crt. / 
Denumirea mijloc fix / Cod 
clasificare / Nr. inventar / Anul 
punerii în funcţiune / Unitatea 
in care se afla / Valoare de ince-
pere  a licitatie lei fara TVA / 
Valoarea garantiei de participare 
10% lei fara TVA. 1 / Fierastrau 
panglica / 2.1.8.1 / 601020 / 2001 
/ Magura Simleu / 7394 / 739. 2 / 
Dacia 1310 Break / 2.3.2.1.1 / 
355641 / 2000 / Almas / 1188 / 
119. 3 / Tractor U 445 / 2.3.2.2.5 
/ 1077 / 1977 / Almas / 5874 / 
587. 4 / Tractor U 650 / 2.3.2.2.5 
/ 1075 / 2001 / Cehu Silvaniei / 
4961 / 496. 5 / Ifron / 2.1.20.6 / 

600082 / 2004 / Magura Simleu / 
5468 / 547. Licitaţia publică cu 
strigare se va desfăşura la data 
de 25.05.2016, ora 11:00, la 
sediul Direcţiei Silvice Sălaj, str. 
Tipografilor, nr. 1, loc Zalău, jud. 
Sălaj. Caietul de sarcini al licita-
ţiei, poate fi achiziţionat de la 
sediul direcţiei silvice, contra 
sumei de 25 lei. Documentele de 
participare la licitaţiei pot fi 
depuse  până  la  da ta  de 
25.05.2016 ora 10:00.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. 
de telefon 0260631170, persoană 
de contact ing. Pop Bogdan.

l SC Dorobantul Los Andes 
SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprie-
tatea debitoarei situata in 
Ploiesti, str. Marasesti, nr. 216, 
Prahova compusa din spatiu 
comercial cu Scd de 127 mp, 
Sud de 102,56 mp si teren intra-
vilan in suprafata de 500 mp la 
pretul de 68250 euro fara TVA). 
Licitaţia va avea loc în fiecare zi 
de joi începând cu data de 
23.05.2016, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800.

l Direcția Silvică Neamț orga-
nizează licitație publică deschisă 
cu strigare în ziua de 31 mai  
2016, ora 10:00, la sediul direc-
ției silvice din jud. Neamț, loc. 
Piatra Neamț, str. V.A. Urechia, 
nr. 24, pentru valorificarea prin 
vânzare a cantității totale de 
10,5 tone de plante  medicinale, 
în stare verde, din flora spon-
tană, din producția anului 2016. 
Lista cantităților pe specii şi 
sortimente, ce urmează a fi 
oferite la licitație este urmă-
toarea: -Flori şi frunze de soc 
(Sambucus nigra) 2100kg; -Flori 
şi frunze de tei (Tilia sp.) 
1600kg; -urzică (urtica dioica) 
1250kg; -menta sălbatică frunze 
(Mentha sp.) 100kg; -frunze, 
flori şi lujeri de afin (vaccinium 
myrthillus) 175kg; -Frunze de 
zmeur şi mur (Rubus sp.) 275kg; 
-Cetină de brad, molid, pin 
(Abies) 4500kg; -Rostopască 
(Chelidonium majus herba) 
350kg; -Vâsc (Viscum sp.) 150kg. 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 17038. Data 16.05.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - III-a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc 
Republici, Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 30, luna mai, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Sem Com 2000 SRL, cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, județul 
Călărași, Bulevardul Tineretului nr. 16, cod fiscal RO 12799743, dosar de executare nr. 1 din 2015: 
Autoturism Hyundai Tucson, 14615 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 - 16.30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 17044. Data 16.05.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - I -a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 
Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc Republici, 
Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 30, luna mai, anul 2016, ora 15.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul Republici, 
Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile proprietate a 
debitorului SC Mar Total Construct SRL, cu sediul fiscal în municipiul Oltenița, județul Călărași, RO 
23500978, dosar de executare nr. 1 din 2015: 1. Autoturism Dacia 1310, 1.800 lei. Prețurile nu includ 
TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din pre țul  de porn i re a l i c i ta ț ie i  (ce se va v i ra în  contu l 
RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, 
C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane fizice române, copie 
de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon 
numărul 0242.513166, orele: 8.30 - 16.30.
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Caietul de sarcini cuprinde data 
și locul desfășurării licitației, 
condiții de participare la lici-
tație, modul de desfășurare a 
licitației, lista cantităților, prețul 
de pornire pentru fiecare specie 
ș i  sort iment,  garanția de 
contractare se poate procura de 
la Direcția Silvică Neamț-Birou 
Producție sau de pe internet la 
următoarea adresa:  www.
rosilva.ro începând cu data de 
18.05.2016. Pentru sortimentele 
neadjudecate la licitație, se vor  
face  negocieri după licitație și în 
fiecare zi lucrătoare între orele 
08.00-09.00, în aceleași condiții 
cu participarea la licitație. 
Relaţii suplimentare la sediul 
direcţiei silvice, biroul producţie.
Te l e f o n :  0 2 3 3 . 2 1 1 . 6 9 6 ; 
0233.211.697; 0233.219.905.

l Regia Națională a Păduri-
lor-Romsilva Direcția Silvică 
Neamț. Anunţul privind organi-
zarea licitaţiei de vânzare de 
masă lemnoasă fasonată. Orga-
nizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, 
nr. 24, tel: 0233/211696; fax: 
0233/212736, e-mail office@
neamt.rosilva.ro. Data și ora 
d e s f ă ș u r ă r i i  l i c i t a ţ i e i : 
30.05.2016, începând cu ora: 
10:00. Ordinea de adjudecare a 
loturilor va  fi următoarea: 
Tazlău, Roznov, Vaduri,  Brateș, 
Borca, Pipirig, Târgu Neamţ, 
Văratec, Gârcina, Roman, Horia 
iar în cadrul ocoalelor, ordinea 
loturilor este cea afișată la sediul 
organizatorului și pe site-ul 
www.rosilva.ro. Locul desfășu-
rării licitaţiei: Direcţia Silvică 
Neamţ, str. V.A. Urechia, nr. 24, 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu 
strigare. Licitaţia este organizată 
și se va desfășura conform 
prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015, cu 
completările și modificările ulte-
rioare. Data și ora organizării 
preselecţiei: 25.05.2016, înce-
pând cu ora 10:00. Operatori 
economici /grupurile de opera-
tori economici nu participă la 
ședința de preselecție. Data și 
ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la lici-
taţie: 24.05.2016,  pana la ora 
16.00. Documentele necesare 
pentru participarea la licitație, 
prevăzute în caietul de sarcini al 
licitației, se depun în original la 
registratura Direcției Silvice 
Neamț, sau se pot trimite prin 
poștă, în original. Documentația 
trimisă prin poștă, în original, va 
fi recepționată la registratura 
Direcției Silvice Neamț până la 
data de 24.05.2016, ora:16:00. 
Lista loturilor care se licitează și 
preţul de pornire a licitaţiei 
pentru fiecare lot sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-
urile: www.rosilva.ro, www.
neamt.rosilva.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie: 10230,98mc 
din care pe sortimente: -lemn 
rotund pentru furnire estetice: 0 
(mc); -lemn rotund pentru 
furnire tehnice: 0 (mc); -lemn 
rotund pentru cherestea : 
8652,86 (mc); -lemn rotund și 
despicat pentru industria celu-

lozei și hârtiei: 364,39 (mc); 
-lemn pentru mină: 0 (mc); 
-lemn pentru PAL și PFL: 0 
(mc); -lemn rotund de foioase și 
rășinoase pentru construcţii: 
740,10 (mc); -lemn de foc: 
473,63 (mc). Și respectiv pe 
specii și grupe de specii: -răși-
noase: 5416,93 (mc); -fag: 
4487,14 (mc); -stejar, gorun: 
59,12 (mc); -cer, gârniță: 0,00 
(mc); -salcâm: 4,44 (mc); -cires: 
50,54 (mc); -paltin de munte și 
camp: 53,29 (mc); -frasin: 3 
(mc); -tei: 57,87 (mc); plop: 9 
(mc); -diverse specii tari: 82,65 
(mc); -diverse specii moi: 7 (mc). 
Masa lemnoasă fasonată oferită 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică 
certificat în sistemul Forest 
Stewardship Council (FSC®). 
Masa lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei se poate adjudeca prin 
negoc iere ,  în  aceeaș i  z i , 
30.05.2016, în condițiile prevă-
zute de regulamentul aprobat 
prin HG 924/2015 cu modifica-
rile și completările ulterioare, 
caietul de sarcini al licitației și 
de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei sau de pe site-ul 
www.neamt.rosilva.ro începând 
cu data de: 18.05.2016. Alte 
informaţii privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiei: -Pentru 
participarea la licitaţie, solici-
tantul trebuie să depună, ante-
rior datei preselecţiei, o cerere 
de înscriere la licitaţie, la care 
trebuie să anexeze documentele 
prevăzute prin HG 924/2015 și 
în caietul de sarcini al licitației. 

-Nu se acceptă depunerea de 
documente în ziua preselecției. 
-Operatorul economic/Grupul 
de operatori economici partici-
pant/participanţi la licitaţie 
trebuie să achite, anterior înce-
perii ședinţei de licitaţie, în 
contul organizatorului, prin 
instrumente bancare legale 
decontabile până la începerea 
licitaţiei sau în numerar la casi-
eria organizatorului, o garanţie 
de contractare în cuantum de 
10% din valoarea de pornire la 
licitaţie, pentru volumul de 
masă lemnoasă pe care intenţio-
nează să îl cumpere, precum și  
tariful de participare la licitaţie 
de 200 lei, cu TVA. -Neînche-
ierea contractului de vânzare 
cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate în termenul maxim 
de 10 zile lucrătoare, stabilit 
prin caietul de sarcini, din culpa 
exc lus ivă  a  operatoru lu i 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masa lemnoasă respectivă și 
pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente. -Loturile nr.: 
11334, 11335, 11336, 11337, 
11338, 11339, 11340, 11341, 
11342, 11343, 11344, 11346, 
11347, 11348, 11349, 11350, 
12648, 12649, 12650, 12651, 
12652, 12653, 12654 se valorifică 
de la căi de transport (căi de 
scos-apropiat), altele decât 
drumurile auto forestiere. 
-Pentru buna organizare și 
desfășurare a licitaţiei reco-

mandăm operatorilor eocomici/
grupurilor de operatori econo-
mici ca plata garanţiei de 
contractare și a tarifului de 
participare să se facă prin vira-
ment bancar (ordin de plată, 
foaie de vărsământ bancar) sau 
în numerar la casieria organiza-
torului licitației conform preve-
derilor legale, iar depunerea 
documentului privind constitu-
irea garanţiei de contractare  la 
secretariatul comisiei de licitaţie 
să fie făcută până cel târziu în 
data de 27.05.2016; -Pentru 
informaţii și date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: Direcția Silvică Neamț, 
t e l :  0 2 3 3 / 2 1 1 . 6 9 6 ,  f a x : 
0233/212.736, e-mail: office@
neamt.rosilva.ro, persoane de 
contact: ing. Ilie Ciprian, ing. 
Caia Marius-Eduard.

PIERDERI  
l Pierdut Contract construire 
nr.330/3/31.03.1978 si Proces-
verbal eliberat în 11.06.1979, pe 
numele Georgescu Maria și 
Georgescu Aurelian. Le declar 
nule. 

l JUST LIKE ME SRL, sediu: 
Mun.Constanta, Aleea Lirei, nr. 
8B, biroul 1, bl. FD4, sc. A, et. 3, 
ap.13, jud.Constanta, CUI: 
33608064,  J13/1847/2014, 
declara pierdute si nule, Certifi-
cate Constatatoare emise in 
temeiul art.17, lg. 359/2004  
pentru sediu social si terti.

l Pierdut Anexa la Certificatul 
De Inregistrare al firmei SC 
ONU SRL CUI 15261632,sediul 
social Sat Popesti Oras Mihai-
lesti, jud.Giurgiu, avand obiect 
activitate 6021,6024-transpor-
turi, il declar nul.

l Pierdut Autorizaţie ANRE 
EGIU nr.411142805 expiră 
09.04.2020 și EGD nr.511142590 
expiră 09.04.2020 pe numele 
Moldoveanu Adrian Gheorghe.

l Pierdut Autorizaţie ANRE 
EGD număr 511142578 expiră 
09.04.2020 și Autorizaţie ANRE 
EGIU număr 411142789 expiră 
09.04.2020, pe numele Brescanu 
Nelu.

l Declar pierdut (nul) contract 
vânzare- cumpărare al casei pe 
numele meu Vâlceanu D. Adrian 
Viorel, eliberat de I.C.V.L. 
Berceni pentru imobil din Bucu-
rești, Str. Aleea Gornești nr.4, 
Sector 4.

l S.C. VLADANESPRESS 
Trans Tir S.R.L. pierdut autori-
zaţie de transport rutier și mărfuri 
internaţionale, cu serie 436744, 
data eliberării: 16.02.2016, vala-
bilă 45 de zile, eliberată de A.R.R. 
Iași. Se declară nulă.

l Pierdut acte proprietate apar-
tament situat în Tulcea, str. 
Constructorilor nr.2, Bl. I 1, sc.A, 
ap.16, pe numele Țugui Mihaela– 
Nicoleta. Se declară nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
executare silită - persoane juridice. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri imobile SC 
Falaschi SRL. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
se face cunoscut că, în ziua de 31, luna mai, orele 11.00, anul 2016, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Falaschi SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, cod de identificare 
fiscală 4527586 : a). Clădire sediu + magazie, în suprafață de 554 mp, construită din cărămidă, 
fundație de beton, acoperită cu țiglă, situată în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de 
pornire al licitației, 72800 lei (exclusiv TVA *), nr. cadastral 152 - C1; b). Uscătorie lemn, în suprafață 
de 295 mp ,construită din PVC, cu geam termopan, fundație de beton armat, acoperită cu panouri 
termoizolante din tablă și poliuretan, situată în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de 
pornire al licitației, 207500 lei (exclusiv TVA *), nr. cadastral 152 - C5; c). WC în suprafață de 2 mp 
,construit din lemn, acoperit cu plăci azbociment, situat în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 70 lei, (exclusiv TVA *), nr. cadastral 152 – C4; d). Magazie șopron, în 
suprafață de 349 mp, construită pe structură metalică, fundație de beton armat, acoperită cu panouri 
termoizolante din tablă și poliuretan, situată în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de 
pornire al licitației, 102800 lei (exclusiv TVA *), nr. cadastral 152 - C6; e). Hală producție, în suprafață 
de 991 mp, construită pe structură metalică, fundație de beton armat, acoperită cu panouri 
termoizolante din tablă și poliuretan, situată în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de 
pornire al licitației, 517800 lei, (exclusiv TVA *), nr. cadastral 152 - C7; f). Fundație - platformă 
betonată, în suprafață de 619 mp,structură din beton rutier cu grosimea de 20cm, situată în localitatea 
Prundu, jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de pornire al licitației, 10400 lei (exclusiv TVA *), nr. cadastral 
152 - C9; b). Teren intravilan, aferent construcțiilor, în suprafață de 32406 mp, împrejmuit cu gard de 
sârmă pe spalieri metalici, situat în localitatea Prundu, jud. Giurgiu, preț de evaluare/ de pornire al 
licitației, 142400 lei (exclusiv TVA **), nr. cadastral 152. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Nu este scutit de TVA, 
conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea 
bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; Nu este scutit de TVA conform art. 292 alin. (2, lit. f) sau lit. g) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile 
mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat in 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 nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.216.705, tasta 2, 1, cu doamna Valeria Stoica.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 17041. Data 16.05.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - I -a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 
Olteniţa, cu sediul în Municipiul Olteniţa, județul Călărași, Bulevardul Republici, Bloc Republici, 
Tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 30, luna mai, anul 2016, ora 13.00, în localitatea Olteniţa, Bulevardul Republici, 
Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile proprietate a 
debitorului SC Agroluk Impex SRL, cu sediul fiscal în localitatea Mânăstirea, județul Călărași, RO 
9144999, dosar de executare nr. 1 din 2015: 1. Autoutilitară Peugeot Boxer, 17.017 lei. Prețurile nu 
includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ 
neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din pre țul  de porn i re a l i c i ta ț ie i  (ce se va v i ra în  contul 
RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călăraşi - beneficiar AJFP Călărași, 
C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane fizice române, copie 
de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Olteniţa, Bulevardul Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau la telefon 
numărul 0242.513166, orele: 8.30 - 16.30.




