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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm muncitori calificați în construcții. studii
medii +calificare. Experiență minim 2 ani. Persoană
de contact Apostu Adrian, tel.:0722.333.215.
Eşti în căutarea unui loc de muncă pe postul de
conducător auto profesionist cat.C+E? Noi îţi oferim
posibilitatea de aţi găsi un post, pentru mai multe
detalii tel.: 0755.118.820, adresa de e-mail: veronica.
stradamea@yahoo.com. Cerinţe: limba italiană
conversaţional, experienţă minim 6 luni, seriozitate.
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 anunţă
organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante, respectiv: -1 post
consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în
cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ; Condiții de ocupare a postului de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant: Condiții
generale: Studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul științelor juridice; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice de
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execuție de grad profesional debutant– nu este cazul.
Dosarele de înscriere în vederea susţinerii concursului
se pot depune în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului, la sediul D.I.T.L. Sector 6.
Concursul va avea loc în data de 19.10.2015 ora 10.00
–proba scrisă şi în data de 21.10.2015 ora 14.00– susţinerea interviului, la sediul D.I.T.L. Sector 6 din Str.
Drumul Taberei, nr.18. Bibliografia, cerinţele pentru
ocuparea postului şi actele necesare pentru dosarul de
înscriere sunt afişate la sediul D.I.T.L. Sector 6, iar
relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Resurselor Umane– tel.
0374.817.720.
Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în
condiţiile legii, în zilele de 03 și 06 noiembrie 2015, la
sediul din Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4,
pentru ocuparea posturilor de grefier vacante pe
durată nedeterminată: cu studii superioare la
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti– 6 posturi,
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti– 1 post,
Judecătoria Giurgiu– 1 post, Judecătoria Fetești– 1
post, Judecătoria Alexandria– 1 post, și cu studii
medii la Judecătoria Călărași- 1 post. Condiţiile de
participare, tematica, bibliografia şi actele necesare
înscrierii la concurs vor fi afişate la sediul Curţii de
Apel Bucureşti şi pe pagina de Internet la adresa:
http://www.cab1864.eu, la rubrica Personal– Concursuri/ Examene. Cuantumul taxei de concurs, stabilit
prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 159/2015, este de 150 lei şi se achită la casieria
Curţii de Apel Bucureşti. Cererile de înscriere şi
dosarele cu documentele necesare vor fi depuse la
sediul Curţii de Apel Bucureşti– Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4, mezanin, cam. M01, până la
data de 13 octombrie 2015 (inclusiv), în zilele
lucrătoare, astfel: între orele 9,00–16,00 în zilele de
luni, marți, joi și vineri și între orele 9,00–18,00 în ziua
de miercuri.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str.
Apolodor nr.17, sector 5, organizează în data de 19
octombrie 2015 ora 10,00 (proba scrisă), concurs
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie
vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Direcţiei generale antifrauda fiscala

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane
juridice. Dosar de executare nr. 12108/ DU30. Nr. 112198 din 14.09.2015. Anunţul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna octombrie, ziua 01. În
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 01.10.2015, ora 10.00, în localitatea Târgovişte, str. Calea
Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitaţie publică (licitaţia a III-a) următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Duroplast S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Târgovişte, str. Libertăţii, nr. 2, judeţ Dâmboviţa, cod de identiﬁcare
ﬁscală 14575777. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea
(buc), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (RON) (lei/buc),
Valoare, exclusiv TVA (RON) (lei), Cota TVA/ neimpozabilă*): Autoutilitară Ford
Transit, an PIF 2000, gr. proprie 2270 kg, sarcina utilă 1230 kg, nr. loc 7, dim. 5675/
2198/ 2140mm, cilindree 2402 cmc, putere 66kw/ 4000 rot/ min, carburant
motorină, tracțiune spate, viteza maximă 121 km/h, culoare alb, ITP valabil
10.12.2015, stare tehnică - în funcțiune, 1, 7686 lei/buc, 7686 lei, 24%. Total: 7686
lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este
24% în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare, și pct. 6 alin. (5) din
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul ﬁscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare, orele 13.00: 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 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. 172 și 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată,
cu modiﬁcările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245616779, interior 341,
persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data aﬁșării: 18.09.2015.

– Biroul dispecerat.Condiţiile de participare şi
condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi
alte date necesare desfăşurării concursului sunt
afişate la sediul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala si publicate pe pagina de internet a Agentiei.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 20 zile de la
data publicării prezentului anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia generală de organizare şi resurse umane, telefon 319.97.59 /int.2018 sau
1347 precum si pe site-ul www.anaf.ro sectiunea
INFO ANAF- anunturi-Resurse umane-Concursuri.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea postului de
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei Administrative,
Atelierul Auto. Condiţii de participare: - studii superioare în domeniul ştiinţei inginereşti; - certificat de
competenţă profesională pentru transport rutier de
persoane; - vechime pe un post de studii superioare de
minim 5 ani; - operare PC (Word şi Excel); - permis
de conducere minim categoriile B, C, CE. Concursul
va consta într-o probă scrisă (în data de 12.10.2015,
ora 10.00) şi un interviu (în data de 19.10.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la
data de 02.10.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane,
str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449.
Director RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea postului de
muncitor calificat bucătar, vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Restaurante şi Cafeterii. Condiţii de participare: - curs calificare în
meseria de bucătar; - vechime în muncă minim 2 ani;
- diplomă curs de igienă. Concursul va consta într-o
probă practică (în data de 12.10.2015, ora 10.00) şi un
interviu (în data de 19.10.2015, ora 10.00). Dosarele
de concurs se pot depune până la data de 02.10.2015,

ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/
405300, interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Curtea de Conturi a României organizează concurs
pentru ocuparea a 4 posturi contractuale de execuție
șofer, vacante în structura centrală. Concursul se
organizează la sediul Curții de Conturi din București,
str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1 în data de 13.10.2015
ora 9,00 - proba eliminatorie de testare psihologică,
ora 12,00 – proba scrisă eliminatorie de testare a
cunoștințelor pe bază de chestionar de legislație
rutieră și ora 14,00 – proba practică de conducere
auto în baza unui traseu stabilit. Dosarele de înscriere
se pot depune la sediul Curții de Conturi din
București, str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1 la Direcția
Resurse Umane și Salarizare, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a III – a, respectiv până la data de
01.10.2015 și trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din H.G nr.286/2011,
modificată și completată de H.G nr.1027/2014.
Condițiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul și pe site-ul Curții de Conturi a
României www.curteadeconturi.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Curții de Conturi a
României și la nr. de telefon: 021.307.88.40.
Spitalul de Psihiarie și Neurologie Brașov în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) și (2) din titlul
VII -spitale din Legea 95 /2006 -privind reforma în
domeniul sănătății și art. 2 alin. (1) din OMS 284
/2007 privind aprobarea Metodologiei -cadru de
organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor
pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, organizează concurs
pentru ocuparea posturilor specifice Comitetului
Director după cum urmează: -Director medical
15–16.10.2015 ora 10, -Director îngrijiri 19-20.10.2015
ora 10, -Director financiar contabil 22-23.10.2015 ora
10. Dosarele de înscriere se depun la secretariatul
comisiei (serv. RUNOS) până în data de 07.10.2015
ora 15.00. Concursul se va desfăşura la sediul Spialului de Psihiatrie și Neurologie Braşov şi constă în
patru etape, după cum urmează: a) etapa I -selecţia
dosarelor depuse de candidaţi; b) etapa a II -a

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.
28754/17.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Licitația – I-a. Anul – 2015 - luna – Septembrie - ziua - 29. În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 29, luna 09, orele 12.00, anul 2015, în localitatea Oltenița, str. Bulevardul
Republicii Tronson 1, Bloc Republicii, se vor vinde prin licitație, următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Septimiu Sever Design SRL, cu domiciliul ﬁscal
în București, B-dul. Camil Ressu, nr. 3, bloc 13 a, scara C, etaj 10, ap. 131, sector 3,
cod ﬁscal 12754504: a) construcție grajd, în suprafață de 372 mp, situată în
localitatea Chirnogi, jud. Călărași, preț de evaluare/ de pornire a licitației 44988 lei
(exclusiv TVA*)); b) teren, în suprafață de 1010 mp, situat în localitatea Chirnogi,
județul Călărași preț de evaluare/ de pornire a licitației 16013 lei (exclusiv TVA**)).
*) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art.
141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 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. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: -. 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; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0242.513166. Data aﬁșării: 18.09.2015.
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lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului; c) etapa a III-a -susţinerea
lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de
activitate al postului; d) interviul de selecție. Pentru a
fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în
cadrul concursului /examenului media finală cel
puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00.
La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc cumulativ, criteriile generale şi specifice. I
Criterii generale: a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire
penală; c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic
şi neuropsihic); d) nu au vârsta de pensionare,
conform legii. II Criterii specifice: 1) pentru postul de
director medical: -sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil medicină; -sunt confirmaţi ca
medic primar; -au cel puţin 5 ani vechime ca medic
primar; 2) pentru postul de director financiar
-contabil: -sunt absolvenţi de învăţământ universitar
de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; -au cel puţin 7 ani vechime
în specialitatea studiilor; 3) pentru postul de director
de îngrijiri: -sunt absolvenţi de învăţământ postliceal
sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăţământ
universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de
licenţă /absolvire sau echivalentă în domeniul
medical; -sunt asistenţi medicali principali; -au cel
puţin 5 ani vechime ca asistent medical principal.
Dosarul de înscriere cuprinde, în mod obligatoriu,
următoarele documente: a) cererea de înscriere; b)
copie de pe actul de identitate; c) copie legalizată
după diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae; e) adeverinţa care atestă
vechimea în gradul profesional sau în specialitatea
studiilor, după caz; f) cazierul judiciar; g) copii de pe
diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de
doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar
de predare, participarea la programe de cercetare
acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri,
stagii, competenţe /atestate etc., în funcţie de postul
pentru care concurează; h) declaraţia pe propria
răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte
de anul 1989; i) adeverinţa din care să rezulte că este
apt medical, fizic şi neuropsihic; j) proiectul /lucrarea
de specialitate; k) recomandarea senatului instituţiei
de învăţământ medical superior în cauză; l) aprobarea managerului; m) avizul consiliului de adminis-

traţie al spitalului; n) taxa de concurs care se achită la
casieria spitalului şi este: Director medical 600 lei,
Director financiar contabil 500 lei, Director îngrijiri
medicale 400 lei. Dosarele de înscriere se depun la
sediul SPNBv, str. Prundului nr. 7-9, cu cel puțin 5 zile
lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
Bibliografia, teme cadru și structura proiectului
pentru concurs se găsesc la avizierul unității și pe
site-ul spitalului.
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul
în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60,
judeţul Prahova, organizează concurs/examen prin
recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui
post de personal contractual, respectiv, muncitor
calificat IV-I (fochist). Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de şcoală de arte şi meserii/şcoală profesională
având una din următoarele calificări profesionale:
instalatii sanitare, termoventilatii si/ sau instalatii
electrice/ liceu având calificarea profesională de
tehnician instalator pentru construcţii/şcoală postliceală/şcoală de maiştri având calificarea profesională
de maistru instalator în construcţii; - 3 ani vechime în
muncă; - 2 ani vechime în specialitate în calificarea
profesională corespunzătoare studiilor absolvite; - apt
medical si psihologic; - autorizatie eliberata de ISCIR
sau certificat de absolvire pentru activitatea de
fochist; Cererile de înscriere a candidatilor si dosarele
de concurs, în volum complet se depun la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova - Serviciul
Resurse Umane, până la data de 02.10.2015 (inclusiv)
– ora 14.00, iar concursul va avea loc după cum
urmează: -Proba scrisă: 27.10.2015, începând cu ora
10:00; -Interviul: 30.10.2015, începând cu ora 10:00.
Persoana de contact: Radu Ionel, telefon 0244/302113
sau int. 20113.
În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr.
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în
Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1, organizează
în data de 30 septembrie 2015, ora 12,00 (proba
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcţii publice vacantă de: I -Consilier,
clasa I, grad profesional principal– Serviciul
Autorizare Plăţi, Direcţia de Management Financiar,
Direcţia Generală Programe Competitivitate.
Condiţii necesare ocupării postului: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orașenesc Lehliu Gară. Număr operator
date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 20493221/2015. Nr.
26838 din 16.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2015 luna septembrie ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (2)
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
30, luna septembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului,
nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a -II-a) următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Destin Construct SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea
București, Bd. Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 3, etaj 8, ap. 89, sector 3, cod de identiﬁcare
ﬁscală 20493221: - teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în loc.
Fundulea, jud. Călărași, nr. cadastral 1668, Carte funciară nr. 20210, tarlaua 10,
parcela 60. Dobândit în baza Act notarial nr. 2611 din data de 12.08.2008, emis de
BNP Ivan Gabriela. Valoare evaluare a bunului imobil: 36.016 Ron (exclusiv TVA).
Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA, conform
art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. 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
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon:
0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 16.09.2015.

echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă în domeniul ştiinţe inginereşti; Vechime
minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; II -Consilier, clasa I, grad
profesional superior– Serviciul Autorizare Plăţi,
Direcţia de Management Financiar, Direcţia
Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;
Vechime minimă de 9 ani în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice; III -Consilier,
clasa I, grad profesional principal– Compartimentul
Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management
Financiar, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice; Vechime minimă de 5 ani în specialitatea
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studiilor necesare exercitării funcţiei publice; IV
-Consilier, clasa I, grad profesional asistent la
Compartimentul Verificare Achiziţii Publice, Direcţia
de Management Financiar, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul ştiinţe economice/ juridice/ administrative;
Vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice; V -Consilier,
clasa I, grad profesional superior- Compartimentul
Verificare Achiziţii Publice, Direcţia de Management
Financiar, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice/ ştiinţe juridice; Vechime minimă de 9 ani
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; VI -Consilier, clasa I, grad profesional supe-

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice cu
strigare în data de 08.10.2015, ora 13:00 la sediul primăriei pentru vânzarea
următoarelor suprafeţe de teren situate în Târgu Jiu, Aleea Bicaz, Județul Gorj,
astfel:
- Suprafaţa de 120 mp, număr cadastral 51265;
- Suprafaţa de 25 mp, număr cadastral 51276.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 48 euro/mp fără TVA.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Târgu Jiu, contra cost - 50 lei.
Data limită de depunere a ofertelor este 08.10.2015, ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, B-dul Constantin Brâncusi, nr. 19, camera
C.I.C., parter.
Condițiile de participare la licitație sunt speciﬁcate în Caietul de sarcini.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în ﬁecare zi de joi, ora 13:00, iar
depunerea ofertei se face în aceeaşi zi, ora 10:00.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, telefon 0253.205036, fax
0253.211661.
publicitate
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rior- Compartimentul Verificare Achiziţii Publice,
Direcţia de Management Financiar, Direcţia
Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă în domeniul ştiinţe economice/ ştiinţe
juridice; Vechime minimă de 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; VII
-Consilier, clasa I, grad profesional asistent– Serviciul
Monitorizare Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare Proiecte, Direcţia Generală Programe
Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării
postului: Studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii

VINERI / 18 SEPTEMBRIE 2015
universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe politice/ juridice/ administrative; Vechime
minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; VIII -Consilier, clasa I,
grad profesional asistent- Serviciul Monitorizare
Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare
Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice; Vechime minimă de 1 an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; IX
-consilier, clasa I, grad profesional principal– Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcţia Monitorizare

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Olivian Trans Co SRL - Câmpulung,
după cum urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Autoturism Logan, an
fabricație 2007, nr. înmatriculare AG-54-KEO, 6.755 lei; Autoturism Logan, an
fabricație 2005, nr. înmatriculare AG-98-LDL, 5.389 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
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29/09/2015. Licitația va
avea loc în data de 30/09/2015, ora 11:00:00, la sediul S.F.M. Câmpulung, str.
Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel.
0248.510098.

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 2015 luna septembrie ziua 30. În temeiul art.
162 din OG nr. 92/2003, prind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 09,
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, județul Giurgiu,
se vinde prin licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei Serbenco
Nina, CNP: 2760320451524, domiciliată în localitatea Milcovățu, județul Giurgiu:
Licitația a-II-a: 1. Teren extravilan, în suprafață de 15000 mp, situat pe raza
localității Milcovățu, județul Giurgiu, tarlaua nr. 25, parcela nr. 15, având vecini: la
Nord - drum, la Sud - drum, la Est - Staicu Gheorghe, la Vest - Cerveneanu Petra,
deținut în proprietate de către Serbenco Nina, CNP: 2760320451524, domiciliată în
localitatea Milcovățu, județul Giurgiu, în baza Certiﬁcatului de moștenitor nr.
97/31.07.2003, autentiﬁcat sub nr. 1165/03.06.2013, de către Biroul Notari Publici
Asociați Molcut Iulia și Ștefan Loredana-Anca, cu sediul în București, str. Teodor
Sperantia, nr. 14, sector 3, evaluat la prețul de 15.000 lei, fără TVA, conform
Raportului de evaluare întocmit de către SC Total Eval SRL, cu sediul în Municipiul
Giurgiu, B-dul. CFR, bl. 20, parter, Reg. Com. J52/611/2005, CUI: 18255287. Prețul
de pornire al licitației este de 11250 lei, fără TVA. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 0% în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI, din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, 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; - 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 (certiﬁcat de atestare ﬁscală bugetul general consolidat și certiﬁcat
de atestare ﬁscală 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
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 din OG nr. 92/2003, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din OG nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0246.278023. Raportul de evaluare al bunurilor
respective poate ﬁ studiat la sediul SFO Mihăilești.

Implementare Proiecte, Direcţia Generală Programe
Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării
postului: Studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe economice; Vechime minimă de 5 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice;
X -Consilier, clasa I, grad profesional principal–
Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare Proiecte, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul ştiinţe economice; Vechime minimă de 5 ani
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; XI -Consilier, clasa I, grad profesional supe-

rior– Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare Proiecte, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul ştiinţe inginereşti; Vechime minimă de 9 ani
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice; XII -Consilier, clasa I, grad profesional superior– Serviciul Monitorizare Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare Proiecte, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul ştiinţe inginereşti/ economice; Vechime
minimă de 9 ani în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; XIII -Consilier, clasa I,

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice cu
strigare, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în data de 06.10.2015, ora
13:00 pentru vânzarea unor echipamente aferente Stadionului Municipal
„Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgu Jiu.
Bunurile scoase la vânzare pot ﬁ văzute în incinta C.E.T. Târgu Jiu.
Preţurile de pornire au fost diminuate cu 20% din preţul iniţial şi sunt menționate în
Caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertei este 06.10.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, B-dul Constantin Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C.,
parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt speciﬁcate în Caietul de sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului
Târgu Jiu, contra cost - 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în data de 12.10.2015, ora 13:00, iar
depunerea ofertei se face în aceeaşi zi, până cel târziu la ora 10:00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax 0253.211661.
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.
28737/17.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de
bunuri imobile. Licitația – III-a. Anul – 2015 - luna – septembrie - ziua - 29. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 29, luna 09, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Oltenița, str.
Bulevardul Republicii Tronson 1, Bloc Republicii, se vor vinde prin licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dumitru Victoria Petra, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Curcani str. Școlii nr. 18: a) clădire în suprafață de
175.63 mp, compusă din șase camere, un hol și o bucătărie și construită din
cărămidă, situată în localitatea Curcani, jud. Călărași str. Școlii, nr. 1, preț de pornire
al licitației 35479 lei (exclusiv TVA*)); b) teren intravilan, în suprafață de 1779.02
mp, situat în localitatea Curcani, str. Școlii nr. 18, preț de pornire al licitației 28218
lei (exclusiv TVA**)). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este .../
scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003
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. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările
și completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: -.
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; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.513166. Data
aﬁșării: 18.09.2015.
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grad profesional superior– Serviciul Monitorizare
Proiecte, Direcţia Monitorizare Implementare
Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice; Vechime minimă de 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; XIV
-Consilier, clasa I, grad profesional asistent– Biroul
Antifraudă şi Constatare Nereguli, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul ştiinţe economice/ ştiinţe juridice/ ştiinţe
inginereşti; Vechime minimă de 1 an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; XV
-Consilier, clasa I, grad profesional principal– Biroul
Antifraudă şi Constatare Nereguli, Direcţia Generală
Programe Competitivitate. Condiţiile necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul ştiinţe economice/ ştiinţe juridice/ ştiinţe
inginereşti; Vechime minimă de 5 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; XVI
-Expert, clasa I, grad profesional asistent– Compartimentul Coordonarea şi Monitorizarea Capacităţii
Administrative, Serviciul de Coordonare Sistem
pentru Programe de Competitivitate şi Evaluare
Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice; Vechime minimă de 1 an în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice; XVII
-Consilier, clasa I, grad profesional superior–
Compartimentul Coordonarea şi Monitorizarea
Capacităţii Administrative, Serviciul de Coordonare
Sistem pentru Programe de Competitivitate şi Evaluare Proiecte, Direcţia Generală Programe Competitivitate. Condiţiile necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
juridice; Vechime minimă de 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de 8
zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul
ministerului.

CITAȚII
Domnul Spiridon Ștefanache este citat la Judecătoria
Petroșani, pentru data de 14.10.2015, în calitate de
pârât în dosarul nr. 9307/278/2014, având ca obiect
divorț.
Coni Stone SRL cu ultimul domiciliu în Arad este
chemat la Judecătoria Arad, C14-2015, orele 8.30, pe
22.09.2015, în calitate de debitor în proces cu Luscan
Com, dosar 7563/55/2015.
Se citează pârâta Petre (fostă Pop) Ana, la
Judecătoria Braşov, în data de 25.09.2015, sala J3,
ora 09.00, în dosarul nr. 12637/197/2014, în proces cu
reclamantul Dragomir Ovidiu, având ca obiect
„acţiune oblică”.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numitul
Jianu Marin, domiciliat în comuna Ștefănești, sat
Dobrușa, județul Vâlcea, în calitate de intimat, în
dosarul civil nr. 2889/90/2015, cu termen de judecată
în data de 18.09.2015, având ca obiect înlocuire
măsura de protecție specială, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
Citație privindu-i pe toti succesibilii legali/testamentari cu nume și domicilii necunoscute pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale a
defunctului Caraivan Gavrilă, decedat la data de
24.09.2013, cu ultimul domiciliu în Orașul Țăndărei,
București, Bl.125, Sc.E, ap.18, Jud.Ialomița. Dezbaterea procedurii succesorale va avea loc în data de
26.09.2015, ora 11.00, la sediul BNPA Stuparu Ion și
Moraru Raluca-Ana.
Se citează Trusc SRL, cu ultimul sediu cunoscut în sat
Podari, comuna Podari, str. Dispensarului nr. 3, bloc
3, scara 2, ap. 8, judeţul Dolj, în Dosarul nr.
18605/280/2014, în data de 20.10.2015, ora 8,30, C2-1,
în calitate de pârât, la Judecătoria Piteşti, în proces
cu Total Distribution Group Argeş SRL, în calitate de
reclamant, cerere cu valoare redusă.
Prezumtivii moştenitori ai defunctului Tudor Gheorghe, decedat la data de 25 octombrie 2014, cu
ultimul domiciliu în Municipiul Bucureşti, Strada
Spătar Preda Buzescu nr. 28, sector 4, sunt chemaţi la
sediul Societăţii Profesionale Notariale Durnescu şi
Asociaţii din Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr.

ANUNȚURI

17

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. ESCM.
103708/17.09.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și
imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 06, luna octombrie,
anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Mecca Plast Service S.A., cu
domiciliul ﬁscal în Mun. Ploiești, str. Apelor, nr. 2, jud. Prahova – C.U.I. 3347315, dosar de executare nr. 9: A. Imobil situat în jud.
Prahova, Com. Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, constituit din: - Construcții – Hală C1 (crescătorie porci), SC – 463 mp,
SU – 401,21 mp, nr. cadastral 580-C1, nr. CF vechi: 52(e:1476), preț de pornire al licitației 104.135 lei (exclusiv T.V.A.) *; - Teren
intravilan în suprafață de 2.351 mp, categoria curți construcții, nr. cadastral 580, nr. CF vechi: 52(e:1476), preț de pornire al
licitației 51.767 lei (exclusiv T.V.A.) *. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P.
Prahova – Contribuabili Mijlocii; Sarcini: Procese verbale sechestru bunuri imobile nr. 110875/30.08.2013, 110173/12.11.2014.
B. Imobil situat în jud. Prahova, Com. Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, constituit din: - Construcții - Clădire seră
legumicolă, SC – 2.294 mp, SU - 2.133 mp, preț de pornire al licitației 132.372 lei (exclusiv T.V.A.) *; - Teren intravilan în
suprafață de 3.150 mp, nr. cadastral 3, nr. CF vechi: 16(e:16), preț de pornire al licitației 69.390 lei (exclusiv T.V.A.) *. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Prahova – Contribuabili Mijlocii; Sarcini: Procese
verbale sechestru bunuri imobile 110875/30.08.2013, 110159/12.11.2014. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile se aplică în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b), coroborate cu prevederile art. 141, alin. (2), lit.
f), respectiv art. 141, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv este scutită de plata TVA fără drept de
deducere (*). 2. În data de 07, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Editura Explorator S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în loc. Ploiești, str. Slt. Erou Călin Cătălin, nr. 5, et. 3, ap. 9,
cod de identiﬁcare ﬁscală 27863100, dosar de executare nr. 2636: Nr. ctr. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota
TVA: 24%. 1. Mașină de laminat la cald, tip KDF, putere 4 kw, viteză max. 0-20 m/min, alimentare 380 V, nr. inv. 2, 17.200 lei; 2.
Mașină de fălțuit, tip ZYHD490, putere 5,3 kw, an fabricație 2007, viteză de fălțuire 180 m/ minmax, viteză cuțit fălțuire 250 bătăi/
minmax, alimentare 380 V, nr. inv. 6, 89.300 lei; 3. Electrostivuitor Balkancar VDI 2198-1200, sarcină utilă 1200 kg, viteză 11-13
km/h, rază de întoarcere 1750 mm, nr. inv. 7, 21.500 lei. Total: 128.000 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (în contul
RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la
Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie
de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmeazã sã se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării: 18.09.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Anunț privind valoriﬁcarea de bunuri
sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, republicată, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează
licitație publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos pentru societățile și bunurile următoare: 1.
SC Phoenix Agro Serv SRL, Valea Măcrișului – 29 Septembrie 2015, ora 11.00: - Ansamblu de bunuri imobile compus din sediu
societate, atelier mecanic, grup sanitar, depozit carburanți, beci semiîngropat, cabină poartă, rampă auto în suprafață construită
de 521 mp și teren intravilan în suprafață de 18361 mp – preț pornire licitație 91051 lei. 2. SC Andrada SRL, Gârbovi – 30
Septembrie 2015, ora 11.00: - Clădire spațiu comercial în suprafață de 40 mp, zidărie BCA, centuri și grinzi din beton armat,
planșeu și șarpantă din lemn, învelitoare din tablă ondulată, 21323 lei. 3. SC Geba Trans SRL, Urziceni – 01 Octombrie 2015, ora
11.00: - Raft marfă din PAL melaminat, 6 buc., 68 lei/buc.; - Tejghea cu vitrină, 1 buc., 73 lei/buc.; - Tejghea cu vitrină, 1 buc., 31
lei/buc. 4. SC Seldani Impex SRL, Fierbinți Târg - 02 Octombrie 2015, ora 11.00: - Rezervor pentru alcool din tablă de oțel, 24 mc,
2 buc., 2272 lei/buc. 5. SC Nikarem SRL, Bărcănești - 05 Octombrie 2015, ora 11.00: - Raft marfă 1, 5 buc., 135 lei/buc. – 675 lei;
- Raft marfă 2, 1 buc., 81 lei/buc.; - Raft legume, 2 buc., 135 lei/buc. – 270 lei; - Tejghea cu vitrină, 2 buc., 163 lei/buc. – 286 lei. 6.
SC Romiseb SRL, Urziceni - 06 Octombrie 2015, ora 11.00: - Casă de marcat Datecs Mp 55 – 114 lei; - Tejghea, 6 buc., 31 lei/buc.;
- Raft marfă, 9 buc., 46 lei/buc. 7. SC AVL Smart SRL, Urziceni – 07 Octombrie 2015, ora 11.00: - Unitate centrală Intel(R)
Celeron, monitor și licență Windows, 1 buc., 297 lei; - Imprimantă Samsung, 1 buc., 36 lei; - Fereastră PVC Amplast, culoare alb,
4.92 mp, fără sticlă, 1 buc., 692 lei; - Fereastră PVC Amplast, culoare alb, 2,89 mp, fără sticlă, 2 buc., 410 lei/buc.; - Fereastră PVC
Amplast, culoare alb, 1,35 mp, fără sticlă, 1 buc., 180 lei; - Fereastră PVC Amplast, culoare alb, 0,63 mp, fără sticlă, 1 buc., 87 lei;
- Fereastră PVC Amplast, culoare alb, 2,48 mp, fără sticlă, 1 buc., 334 lei; - Fereastră PVC Amplast, culoare alb, 0.92 mp, fără
sticlă, 1 buc., 123 lei; - Fereastră PVC Amplast, culoare alb, 0.90 mp, fără sticlă, 1 buc., 123 lei. 8. SC Sunicom SRL, Urziceni – 08
Octombrie 2015, ora 11.00: - Autoturism Dacia 1310 CL Break, an fabricație 1997, 909 lei. 9. Rosu Stelica, Urziceni – 09
Octombrie 2015, ora 11.00: - Autoturism Dacia 1310 CL Break, an fabricație 1999, stare ﬁzică nesatisfăcătoare, 770 lei. 10. SC
Dogaru Van SRL, Borănești – 12 Octombrie 2015, ora 11.00: - Autoutilitară BA, suprastructură închisă Iveco ML75E17, culoare
alb, an fabricație 2003. Prețul de începere al licitației este de 20669 lei. 11. SC Casidas SRL, Dridu – 13 Octombrie 2015, ora
11.00: - Autotractor DAF TE47XS, cilindree 12583 cmc, combustibil motorină, 550000 km parcurși, an fabricație 1999 – preț
pornire licitație 13050 lei. 12. SC Carnig SRL, Urziceni – 14 Octombrie 2015, ora 11.00: - Autoutilitară BB Furgon Dacia SD FSD 1F
Logan, cilindree 1598 cmc, combustibil motorină, 141500 km parcurși, an fabricație 2008 – preț pornire licitație 4350 lei. 13. SC
Petrodin Flor SRL, Ion Roată - 15 Octombrie 2015, ora 11.00: - Autotractor Renault VI Premium 420 DCI, cilindree 11116 cmc,
combustibil motorină, 652612 km parcurși, an fabricație 2001 – preț pornire licitație 12550 lei. Prețurile nu includ TVA. Pentru
participarea la licitație ofertanții au obligația să depună în plic închis, cu cel puțin o zi înainte de licitație, următoarele documente: oferta de cumpărare; - dovada depunerii taxei de participare la licitație – 10% din prețul de pornire al 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; - pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe
pașaport; - licitatorii persoane ﬁzice sau juridice au obligația să prezinte dovada emisă de creditorii bugetari că nu au obligații
ﬁscale restante. Persoanele care iau parte la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin
procură specială legalizată. Taxa de participare se plătește în lei de către ﬁecare ofertant la Unitatea de Trezorerie și Contabilitate
Publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925 și se consemnează la dispoziția organului de executare în
contul indicat de acesta. Relații suplimentare la sediul Serviciului Fiscal Municipal Urziceni, str. Revoluției nr. 11A sau la telefon
0243.254329, 0243.254330.
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57, et. 1, sector 2, în ziua de 12.10.2015 ora 16.00
pentru a lua parte la dezbaterea succesiunii defunctului. Vă rugăm să aduceţi toate actele ce le deţineţi în
legătură cu această succesiune.
SC Grupul 5 Instalaţii Construcţii Montaj SRL, cu
ultimul sediu cunoscut în Bucureşti, sector 5, str.
Lacul Orza nr. 17, ap.-cam. 3, reprezentată prin lichidator judiciar Argeş Insolv SPRL - actuală Art Pro
Insolv SPRL (reprezentată prin dl. Motrun Petre),
este citată în calitate de pârâtă pentru data de
14.10.2015 la Judecătoria Iaşi - Secţia Civilă (situată
în Iaşi, str. A. Panu nr. 25), complet C25, ora 08:30, în
dosar nr. 32449/245/2012, în contradictoriu cu reclamanta Afânase Georgeta, obiectul pricinii fiind
hotărâre care să ţină loc de act authentic.
Judecătoria Craiova, a pronunţat în Dosarul
34220/215/2014, sentinţa civilă nr. 339 din dată de
16.01.2015 cu următorul dispozitiv: “Admite cererea
de chemare în judecată formulată de reclamanta SC
Infinity SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Târgoviştei, nr.
11, et. 2, judeţul Prahova, în contradictoriu cu pârâţii:
Ţene Maria Mirela cu domiciliul în Craiova, Jud.
Dolj, Bld. Dacia, Nr. 127, Bl.10, Sc.1, Et.1, Ap. 28,
CNP 2880421160074 şi Răduţ Mioara Simona, cu
domiciliul în Calafat, str. Nicolae Bălcescu, Bl. D5,
Sc.1, Et.1, Ap.10, Judeţul Dolj, CNP 2720124163241.
Obligă pârâţii în solidar la plata sumei de 396.31 lei,
reprezentând contravaloare marfă livrată, precum şi
la plata sumei de 680.09 lei reprezentând penalităţile
de întârziere calculate până la data plăţii efective.
Obligă pârâţii la plata cheltuielilor de judecată în
cuantum de 84.28 lei reprezentând taxa de timbru şi
timbru judiciar. Cu drept de apel în termen de 30 zile
de la comunicare, cererea de apel urmând să se
depună la Judecătoria Craiova. Pronunţată în şedinţa
publică azi, 16.01.2015.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform încheierii din data de
10.09.2015 pronunţata de Tribunalul Prahova, Secţia
a II-a Civilă,de Contencios Administrativ si Fiscal Biroul Faliment în dosarul 5051/105/2015 anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC Euro Audit SRL, cu sediul social in Ploiesti,strada Zefirului, nr. 5, Construcţia C1, jud.
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Prahova, J29/1060/2004, CUI 16436155. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 25.10.2015. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
15.11.2015. Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea
tabelului definitiv al creanţelor este 10.12.2015. Prima
adunare a creditorilor la data de 20.11.2015 , ora
14/00, la sediul administratorului judiciar.
SC Smart Auto Invest SRL, cu sediul social în
Bucureşti, Sector 6, Str. Veteranilor, nr.6, Bl.M15, Sc.5,
Et.3, Ap.81, Cam.1, tel. 0766.536.982, înregistrată la
Registrul Comerţului cu nr. J40/49/2015, Cod Unic de
Înregistrare 33941327, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu,
în scopul desfăşurării activităţilor de: -Demontarea
(dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase
din uz pentru recuperarea materialelor -Cod 3831;
-Transporturi rutiere de mărfuri -Cod 4941; -Întretinerea şi repararea autovehiculelor -Cod 4520; -Recuperarea materialelor reciclabile sortate -Cod 3832;
-Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase -Cod
3821; -Colectarea deşeurilor nepericuloase -Cod 3811;
-Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. -Cod 3317; -Comerţ cu amănuntul de piese
şi accesorii pentru autovehicule -Cod 4532; -Comerţ
cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
-Cod 4531; -Depozitări -Cod 5210. Activităţile
desfăşurate au loc în punctul de lucru din Mun.
Bucureşti, Bd.Regiei, nr.2, sector 6, corp C9, un spaţiu
închiriat de 350 mp conform contractului de închiriere nr.466/17.12.2014. Informaţii privind impactul
asupra mediului al activităţilor pentru care se solicita
autorizaţia de mediu se pot solicita la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii, nr.1, între orele 9.00-12.00, de luni
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot depune
la sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunţ.
Judecătoria Iași – Secţia Civilă. Dosarul nr.
9938/245/2015. Somaţie. În temeiul încheierii de
ședinţă din 08.09.2015 a Judecătoriei Iași, pronunţată
în Dosarul nr. 9938/245/2015, prin prezenta vă
informăm că, prin cererea înregistrată cu acest
număr, reclamanţii Baciu Costachi și Baciu Ioan
(domiciliaţi în satul Iepureni, comuna Movileni, jud.
Iași) solicită ca instanţa să constate prin hotărâre

judecătorească faptul că au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului în
suprafaţă de 5770 mp situate în extravilanul comunei
Movileni, jud. Iași, identificat topocadastral în tarlaua
147 și parcela A 1793, având următoarele vecinătăţi:
la Nord drumul comunal (pe o lungime de 143,83
metri), la Sud Ocolul Silvic (pe o lungime de 126,64
metri), la Vest Ocolul Silvic (pe o lungime de 15
metri), la Est proprietatea Carp Constantin (pe o
lungime de 72,14 m). Orice persoană interesată este
somată să formuleze opoziţie în termen de 6 luni de la
afișarea prezentei somaţii. În caz contrar, se va
provceda la judecarea cererii.
Agenția Română de Consultanță având sediul în
strada Berzei nr. 16A, sector 1, Bucureşti, titular al
Planului de management al Sitului Natura 2000
ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeșului - situat în
localitățile: Florești-Stoenești, Găiseni, Vânătorii
Mici din județul Giurgiu și Corbii Mari, Costeștii din
Vale, Găești, Mogoșani, Mătăsaru, Odobești,
Petrești, Potlogi, Uliești din județul Dâmbovița,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu pentru planul
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița din
strada Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, județul
Dâmbovița, de luni până vineri între orele 09:00 –
12:00. Observaţii /comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, în termen de 18 zile de la data publicării
anunţului.
Asociația Română pentru Cultură Educație și Sport
având sediul în Piața Dorobanților nr. 3, sector 1,
Bucureşti, titular al Planului de management al
Sitului Natura 2000 ROSCI0354 Platforma
Cotmeana - situat în localitățile: Topana, Vitomirești
din județul Olt, Băbana, Ciomăgești, Cocu,
Cotmeana, Cuca, Drăganu, Morărești, Uda din
județul Argeș și Dănicei, Galicea, Milcoiu, Nicolae
Bălcescu, Olanu, Stoilești din județul Vâlcea, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Argeș din strada Egalității nr.
50A, Pitești, județul Argeș, de luni până vineri între
orele 09:00 – 12:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane juridice. Dosar de
executare nr. 10844. Nr. 112196 din 14.09.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna octombrie, ziua
02. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 02.10.2015, ora 10.00, în localitatea Târgovişte, str. Calea
Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitaţie publică (licitaţia a I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C.
Dual Industry S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgovişte, str. Mr. Spirescu, bl. 14, sc. A, et. P, ap. 1, judeţ Dâmboviţa, cod
de identiﬁcare ﬁscală 32321408. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea (buc), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (RON) (lei/buc),
Valoare, exclusiv TVA (RON) (lei), Cota TVA/ neimpozabilă*): RSPTA DN 100 PN 16 - Robinet sertar pană cu tija ascendentă,
presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 100 mm; corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul
componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 13, 377 lei/buc, 4901 lei, 24%; RSPTA DN
125 PN 16 - Robinet sertar pană cu tija ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 125 mm; corpul,
capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică
satisfăcătoare, 2, 540 lei/buc, 1080 lei, 24%; RSPTA DN 150 PN 16 - Robinet sertar pană cu tija ascendentă, presiunea nominală
de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 150 mm; corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din
oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 7, 668 lei/buc, 4673 lei, 24%; RSPTA DN 200 PN 16 - Robinet
sertar pană cu tija ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere ﬂuid 200 mm; corpul, capacul și sertarul din
semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 6, 1044
lei/buc, 6266 lei, 24%; RSPTA DN 200 PN 25 - Robinet sertar pană cu tija ascendentă, presiunea nominală de 25 bar, diametru de
trecere ﬂuid 200 mm; corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial
descompletate; stare tehnică satisfăcătoare, 1, 1120 lei/buc, 1120 lei, 24%; TIJA RSPTA DN 150 X 64 - Tijă din material inoxidabil
pentru robinet sertar pană cu tija ascendentă, presiunea nominală de 64 bar, diametru de trecere ﬂuid 150 mm, parțial
deteriorate (lovite); stare tehnică satisfăcătoare, 7, 27 lei/buc, 189 lei, 24%; TIJA RSPTA DN 500 X 64 - Tijă din material inoxidabil
pentru robinet sertar pană cu tija ascendentă, presiunea nominală de 64 bar, diametru de trecere ﬂuid 500 mm, parțial
deteriorate (lovite); stare tehnică satisfăcătoare, 1, 60 lei/buc, 60 lei, 24%. Total: 18.287 lei. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr.
571/2003 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul ﬁscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei
de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerţului;
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligaţii ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare şi la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172
şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală,
republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245616779,
interior 341, persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data aﬁşării: 18.09.2015.

primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, în termen de 18 zile de la data
publicării anunţului.
Asociația Română pentru Cultură Educație și Sport
având sediul în Piața Dorobanților nr. 3, sector 1,
Bucureşti, titular al Planului de management al
Sitului Natura 2000 ROSCI0344 Pădurile din Sudul
Piemontului Cândești - situat în localitățile: Cobia,
Crângurile, Gura Foii, Hulubești, Lucieni, Ludești,
Mănești, Raciu, Tătărani din județul Dâmbovița,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu pentru planul
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmbovița din
strada Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, județul
Dâmbovița, de luni până vineri între orele 09:00 –
12:00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, în termen de 18 zile de la data publicării
anunţului.

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei, dosar nr.
1084/307/2015, somaţie emisă potrivit Încheierii
Civile din 2.iulie.2015. Având în vedere cererea reclamanţilor Trifan Ioan Vasile şi Trifan Cornelia Nicoleta privind constatarea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra terenului situat în sat Tisa,
nr.141B, dintre vecinii Hornicear Nicolae şi Kanalas
Gheorghe, în suprafaţă de 1.100 m.p., înscris în C.F.
Bocicoiu Mare nr.50388 nr. top. 121/7/4/3, persoanele
interesate care pot dovedi un drept sau interes legitim
pot formula opoziţie în 6 luni de la publicarea
somaţiei, în caz contrar instanţa va proceda la judecarea cererii.
Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Roş Nicolae-Vasile domiciliat în Municipiul Bistriţa, cartier
Sigmir nr. 147, jud. Bistriţa-Năsăud, în dosar nr.
389/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, a solicitat a
se constata dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune de către defuncţii Ţarcă Vasile şi
Ţarcă Maria asupra imobilelor înscrise în cf 25680
nr top 4302, cf 25681 nr top 4304, cf 25682 nr top
4306 cf 25679, nr top 4294, cf 25678, nr top 4295/1
nr top 4234, 4235 şi cf 25665 nr top 426; 4237
Rebrişoara. Aducem la cunoştinţă personelor interesate, faptul că au posibilitatea legală de a
formula opoziţie, în termen de 6 luni de la emiterea
prezenţei, în caz contrar instanţa va trece la judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din data de
30 august 2015.
Somatie de uzucapiune. Reclamantii Pop Ioan si Pop
Onita domiciliati in comuna Nimigea, sat Mititei nr.
86/A, jud. Bistrita-Nasaud, in dosar nr. 1526/265/2015
al Judecatoriei Nasaud, au solicitat a se constatat
dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea supra imobilelor inscrise in cf 26499 nr top
173/1. 173/2 Nimigea. Aducem la cunoştinţă
personelor interesate, faptul că au posibilitatea legală
de a formula opoziţie, în termen de 6 luni de la
emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa va trece la
judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din data
de 02 iulie 2015.
Prin sentinţa civilă nr. 1432/2015 pronunţată în dosar
nr. 3119/265/2013 al Judecătoriei Năsăud, s-a admis
acţiunea formulate şi precizată de reclamnti împotriva pârâţilor Moldovan Aurel, Moldovan Nastasia,
Ciocârlia Pavel, astfel, s-a constatat că pârâţii
Moldovan Aurel şi Moldovan Nastasia au dobândit
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
suprafeţei de 4476 mp din terenurile înscrise în cf
26279 nr top 2838/1 Rebrişoara, conform raportului
de expertiză întocmit în cauza, s-a constatat validitatea materială şi formulată a antecontractului de
vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi
pârâţii Moldovan Aurel şi soţia Nastasia, şi s-a dispus
intabularea sreptului de proprietate pe numele reclamanţilor conform raportului de expertiză. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15
zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică
din data de 12 iunie 2015.
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 3
septembrie 2015. Având în vedere cererea formulată
de reclamantul Zelenszki Carol Ioan, CNP
1790829241646, prin avocat Oniţa Ivaşcu Daniela, cu
sediul profesional în Sighetu-Marmaţiei, str. Coposu
nr. 5/A, jud. Maramureş, având ca obiect constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului în natură teren fânaţ în suprafaţă
de 579 mp, situat în Sighetu-Marmaţiei, str. Lazu
Baciului nr. 131 înscris în CF 54541 Sighetu-Marmaţiei, CF vechi nr. 5708 top 3805/2/2 potrivit
propunerii din Nota de constatare întocmintă de
către ing. Tamas Vasile ce urmează a fi dezmembrat,
somează persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim să formuleze opoziţie în
termen de şase luni de la publicarea prezentei somaţii.
În cazul în care, în termen de şase luni de la emiterea
publicaţiei prezentei somaţii nu s-a formulat opoziţie,
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instanţa va proceda la judecarea cererii formulatre de
reclamant. (Dosar nr. 1600/307/2015).
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 02
septembrie 2015. Având în vedere cererea formulată
de reclamantul Balin Ioan, CF 167112724163, domiciliat în Ocna Şugatag str. Unirii nr. 80, jud. Maramureş, cu domiciliul procesual ales în comuna
Budeşti nr. 299 jud. Maramureş, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupa imobilului reprezentând teren de
natură fânaţ înscris în CF nr. 50445 Budeşti (provenit
din CF vechi 1920 Budeşti) nr. top 5069, având suprafaţa de 35621 mp ce urmează a fi dezmembrat,
somează persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim să formuleze opoziţie în
termen de şase luni de la publicarea prezentei somaţii.
În cazul în care, în termen de şase luni de la emiterea
publicaţiei prezentei somaţii nu s-a formulat opoziţie,
instanţa va proceda la judecarea cererii formulatre de
reclamant. (Dosar nr. 1843/307/2015).

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administratie, Nr.SG 3925/1/16.09.2015.
Convocare la Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor de la C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. pentru
data de 22.10.2015: Consiliul de Administraţie al
C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. cu sediul în Otopeni,
jud. Ilfov, Calea Bucureştilor nr.224E, înmatriculată
l a R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i I l f o v s u b n r.
J23/401/05.02.2010, C.U.I. 26490194, atribut fiscal
RO, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea
nr.31/1990 a societăţilor şi în baza art. 15 din Statutul
C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A., anexa la H.G.
nr.1208/2009, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor în data de 22.10.2015, ora12.00, la
sediul societăţii din Otopeni, jud. Ilfov, Calea
Bucureştilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi: 1.
Supunerea spre aprobare a raportului nr. SCtb
313/28.08.2015 privind achizitionarea serviciilor de
audit financiar pentru exerciţiul financiar 2015. 2.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Oncescu Ioan Gabriel - Câmpulung,
după cum urmează: Denumire: Teren extravilan - livadă în suprafață de 5000 mp,
situat în comuna Valea Mare Pravăț, punct Valea Oarzei. Valoare (Ron, fără TVA):
21.935 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 RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate
la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 28/09/2015.
Licitația va avea loc în data de 29/09/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. NegruVodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung,
tel. 0248.510098.

Nota de informare SSA nr.182/11.08.2015 privind
stadiul demersurilor privind aprobarea studiului de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul Programul strategic de dezvoltare a
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti. 3. Supunerea spre
aprobare a raportului privind propunerea servitutii
conventionale catre S.C. Aviaţia Utilitară Bucureşti
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S.A. în schimbul renunţării la servitutea stabilită prin
decizia 4262/03.12.2013 pronunţată de ICCJ în
dosarul nr.22091/3/2004. 4. Prezentarea strategiei
privind tarifele aeroportuare. 5. Stadiul lucrărilor la
PDA 2. 6. Stadiul derulării următoarelor proiecte:
-Modernizare AIBB AB, Corp A, Corp B şi Rotondă;
-Lucrările de reparaţii capitale la PDA 1. 7. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Biroul Juridic. Invitație de participare. Agenția Națională
de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu invită practicienii în insolvență
agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să
depună, până cel târziu la data de 28.09.2015, ora 16:00, ofertă în vederea
desemnării unui practician în insolvență privind pe debitoarele: Nr. crt. Denumirea
societății, CUI, Sediu, Nr. dosar: 1. SC Maxim Tec SRL, 17093217, Giurgiu,
1080/122/2015; 2. SC Silver Hawk Import Export SRL, 13490010 loc. Drăgănescu,
703/122/2015; 3. SC Riana Agregate SRL, 25996496, loc. Malu Spart,
857/122/2015; 4. SC King Express SRL, 16464430, Giurgiu, 1041/122/2015; 5. SC
Mar Construct SRL, 21818615, Giurgiu, 1015/122/2015; 6. SC Alimar Trans SRL,
23332718, loc. Oinacu, 1031/122/2015; 7. SC Agro Glivo SRL, 27432000, loc. Letca
Nouă, 977/122/2015; 8. SC Eli Rom Recicling SRL, 29960924, Giurgiu,
1584/122/2015; 9. SC 13 Cri SRL, 15936187, Giurgiu, 1365/122/2015; 10. SC
Avemar SRL, 4859089, Giurgiu, 1621/122/2015; 11. SC B&M First Construct SRL,
28525973, loc. Malu, 1633/122/2015; 12. SC Agroaur SRL, 15253273, loc. Vlad
Țepeș, 1057/122/2014; 13. SC Crazy Games SRL, 17337052, Giurgiu,
1366/122/2015; 14. SC Styl Com SRL, 17224800, Giurgiu, 811/122/2015; 15. SC
Pantilimon Impex SRL, 24388768, loc. Braniștea, 808/122/2015; 16. SC Euro Real
Estate & Stock Market SRL, 17975778, loc. Mihăilești, 1218/122/2015; 17. SC
Senioragricol SRL, 30998434, loc. Gostinari, 1175/122/2015; 18. SC Vlasceanca
SRL, 3353325, Giurgiu, 976/122/2015; 19. SC Bioagrinet SRL, 17565549, loc.
Bolintin Vale, 2091/122/2014; 20. SC Lucas Colect Company SRL, 28298870, loc.
Stănești, 1655/122/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Giurgiu, întocmită conform
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare.
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Secretarului tehnic al Adunării Generale a Acţionarilor să semneze hotărârea AGA şi să efectueze
demersurile necesare înregistrării şi publicării acesteia în Monitorul Oficial. În cazul în care adunarea nu
întruneşte cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al
Societăţii, o a doua Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii din
Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureştilor nr.224E, în
data de 23.10.2015, ora 12.00, cu aceeaşi ordine de zi
şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în această
Convocare. Documentele şi informaţiile privind
problemele înscrise pe ordinea de zi şi prezentul
convocator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii şi prin publicare pe pagina de internet
a societăţii, respectiv www.bucharestairports.ro.
Preşedintele al Consiliului de Administraţie SorinPaul Stoicescu.
Convocare (completare ordine de zi): I. Consiliul de
Administraţie al S.C. ECO-ROM Ambalaje S.A.
(denumită în continuare “Societatea”), persoană
juridică cu sediul în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53,
Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, înmatriculată
la O.R.C.-T.B. cu nr. J40/16060/2003, Cod Unic de
Înregistrare: RO 15944252, la solicitarea acţionarilor–
Bergenbier S.A., Coca-Cola HBC Romania S.R.L,
Heineken Romania S.A., Quadrant –Amroq Beverages S.R.L., Tymbark Maspex Romania S.R.L şi
Ursus Breweries S.A, formulată în temeiul art. 117
indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, decide completarea ordinii de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din
data de 01.10.2015 (conform anunţului publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a IVa) cu
următoarele: 1. Revocare membri Consiliu de Administraţie. 2. Numire membri Consiliu de Administraţie
pentru un mandat pe o perioadă de 2 (doi) ani de la
data numirii. Lista cuprinzând informaţii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată în condiţiile legii. 3. Prelungire mandat membri Consiliu de Administraţie, prin
acordarea unui nou mandat pe o perioadă de 2 (doi)
ani de la data prelungirii. 4. Stabilire acordare remuneraţie administratori neexecutivi în cadrul mandatului acordat. 5. Stabilire acordare remuneraţie lunară
Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru
activitatea desfăşurată. 6. Aprobare propuneri de
modificare a Actului Constitutiv, având în vedere
prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 1.1. Articolul 13.5 se
abrogă. 1.2. Articolul 19.1 se modifică şi va avea
următorul cuprins: 19.1 Societatea este administrată
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în sistem unitar şi reprezentată de către un Consiliu
de administraţie. Consiliul de administraţie este
compus din maxim 9 (nouă) membri, dintre care
maxim 2 (doi) sunt întotdeauna directori executivi,
care sunt aleşi de către Adunarea Generală pe o
perioadă de 2 (doi) ani cu posibilitatea de a fi realeşi
pentru perioade succesive de 2 (doi) ani.” Bucureşti,
17.09.2015. Consiliul de Administraţie al SC
Eco-Rom Ambalaje S.A. Preşedinte, Constantin
Bratu.

LICITAȚII
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, cu sediul în Iaşi,
str. M. Costachescu nr. 6, cod fiscal 4541831, organizează licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea
contractelor de închiriere a 11 spaţii în scopul amenajării cu automate de cafea. Persoanele interesate se vor
adresa la sediul Serviciului Logistic/Compartiment
Cazarmare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi,
din str. Titu Maiorescu, nr. 6, în perioada 18.0924.09.2015 pot solicită în scris fişa de date a achiziţiei.
SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar
anunţă sistarea licitaţiilor publice ce privesc vânzarea
tuturor bunurilor aflate în patrimoniul societăţii aprobate de Adunarea Creditorilor din 04.08.2015, având
în vedere adresa SC Insolvency Recovery Solutions
SRL, înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub
nr. 552/14.09.2015, prin care aduce la cunoştinţă că a
formulat contestaţie împotriva procesului verbal al
Adunării Creditorilor din 04.08.2015, care a încuviinţat
rapoartele de evaluare a bunurilor, modalitatea de
valorificare a acestora şi regulamentul de participare la
licitaţia publică de valorificare a acestor bunuri.
1. Societatea FISE Electrica Serv S.A - SISE Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.Taberei,
nr.20, Tel. +40372.640.302, fax: +40264.205.504,
achiziționează „Tahografe digitale, limitatoare de
viteza“ în cantitățile şi condițiile prevăzute în Documentația de atribuire. 2.Adresa la care se poate
solicita Documentația de atribuire: SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str. Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504. Documentația
de atribuire, se pune la dispoziția operatorilor
economici (contra cost 50 lei TVA inclus), în urma
solicitării, în scris a acesteia. 3.Procedura aplicată:
Licitație deschisă. 4.Locul de furnizare a produselor:
conform specificațiilor din Documentația de
atribuire. 5.Natura şi cantitatea produselor ce se vor
achiziționa: „Tahografe digitale, limitatoare de
viteza“ în cantitățile prevăzute în Documentația de
atribuire. 6.Data limită de primire a ofertelor:
05.10.2015, ora 11:00. Data deschiderii ofertelor:
05.10.2015, ora 11.30. 7.Adresa la care se depun

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 bunurilor mobile ale SC Geb World SRL (licitația
II-a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 02, luna Octombrie, 2015, ora 10.00, în localitatea
Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Geb World SRL, CUI 25015279, cu sediul în
localitatea Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 102, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile –
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota
TVA: Centrală electrică Ecotermal 15 kw, 405 lei, 24%; Canapea Dodo, 330 lei,
24%; Canapea Dodo, 330 lei, 24%; Fotoliu, 128 lei, 24%; Fotoliu, 128 lei, 24%;
Scaune (4 buc.), 90 lei, 24%. Total: 1.411 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de
sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este
24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până 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
p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i ( i n c l u s i v T V A ) î n c o n t u l n r.
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. 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. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 415, la domnul Adrian Miu.

ofertele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str. Taberei, nr.20, secretariat general. 8.Limba de
redactare a ofertelor: limba română. 9.Perioada de
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii
ofertelor. 10. Criteriul de atribuire a contractului:
“prețul cel mai scăzut”.
Conpet S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a, Norme revizuite prin Decizia nr
8/10.06.2015 a Consiliului de Administraţie al
societăţii. În perioada 11.09.-17.09.2015 au fost
postate pe site-ul CONPET următoarele achiziţii:
Invitaţiile/ anunţurile de participare, însoţite de
documentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice: Achiziţie 3 (trei) rezervoare de motorină supraterane, cilindrice orizontale, dotate cu pompă de
combustibil necesară alimentării locomotivelor
din Rampele Cireşu-Berca-Marghita. - Servicii
pentru executarea verificării, întreţinerii şi
reparării instalaţiei de evacuare a furnului şi
gazelor fierbinţi în caz de incendiu Clădire
Dispecerat Central CONPET, Str. Anul 1848, nr.
1-3 localitatea Ploieşti,jud Prahova. Director
Departament Managementul Achiziţiilor şi
Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef serviciu achiziţii
Jr. Agripina Tircavu. Serviciu achiziţii Exp. Ap
Corina Iosif.
Debitorul SC De Fringhii Construcţii Transporturi
Daniel SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociaţii SPRL, scoate la vânzare:
1.Proprietate imobiliară cota parte de 50% din imobil
constituit din teren în suprafață de 190mp. și
construcție edificată pe acesta (P +M) cu suprafață
construită de 1/2 din 82,7mp. situată în Comuna
Măneciu, Sat Măneciu Ungureni (Valea Popii), Tarlaua
65, parcela F 1125, Județ Prahova. Prețul de pornire al
licitației este de 9.000 Euro exclusiv TVA. 2.Teren
extravilan în suprafață de 49.900mp. situat în Com.
Plopu, Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este de 97.350Euro exclusiv TVA.
3.Teren extravilan în suprafață de 51.507mp. situat în
Com. Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 si Ptf 2354/1,
Județ Prahova. Prețul de pornire al licitației este
de 54.000Euro exclusiv TVA. 4.Stoc de marfă aflat în
proprietatea societății debitoare, valoarea de piață
evaluată 55.515,00 Euro exclusiv TVA, adică
245.622,75 Lei exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini
pentru imobilele aflate în proprietatea SC De Fringhii
Construcţii Transporturi Daniel SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților reprezintă
75% din valoarea de piață exclusiv TVA arătat în

Raportul de evaluare. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO76UGBI0000802003293RON deschis la Garanti Bank SA
-Ag. Ploiești Mihai Viteazul până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul
de pornire a licitației, -achiziționarea până la aceeași
dată a Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile
imobiliare și stocul de marfă prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 24.09.2015, ora 10.00 iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de 01.10.2015,
08.10.2015, 15.10.2015, 22.10.2015, ora 10.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Elena Doamna,
nr. 44A, jud. Prahova. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare
apelați tel: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro

PIERDERI
Dencu Adi Livian pierdut atestat transport marfă nr.
0312383000, valabilitate 11.11.2019. Îl declar nul.
Dumitru Florian pierdut atestat profesional marfă nr.
0117381000. Îl declar nul.
Pierdut Legitimaţie de serviciu serie SOBC-AL
nr.03184 eliberată în data de 21.05.2013, permis de
conducere, carte de identitate, legitimaţie IPA. Le
declar nule.
Pierdut actul de concesiune nr.226, Cimitir Mogoşoaia,
Judeţul Ilfov, Parcela 1, Figura 5, pe numele Pietraru
Simion. Îl declar nul.
Pierdut certificat de înregistrare, certificate constatatoare, precum şi anexele la certificatul de înregistrare
pentru următoarea societate comercială: SC Topo
Meridian SRL – CUI: 7390466, J25/3/1998.
Am pierdut portofel care conținea: buletin emis la
Secția 17; card sănătate emis de C.A.S.M.B.; legitimație Radio România Actualități emisă de S.R.R.
Toate aceste documente sunt pe numele Buzica Alexandru. Le declar nule.
Pajura S.A. cu sediul în București, str. Jiului nr. 8, sect.
1, J40/616/1991, C.U.I. 3022933, declară pierdut certificat constatator emis în baza Lg. 359/2004 pentru
punctul de lucru din București, str. Sevastopol nr. 32,
sector 1 –Magazin de desfacere. Se declară nul.
Declar pierdute (nule) certificat de medic primar seria
P1 nr. 000663 și adeverință de medic specialist seria A
nr. 0017951 emise de Ministerul Sănătății, pe numele
Lungu I. George.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise în
data de 12.10.2015, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu în
vederea încheierii unor contracte de superﬁcie pentru următoarele terenuri
situate în Târgu Jiu, zona Narciselor:
- Teren în suprafaţă de 500 mp în vederea realizării de spaţii comerciale cu
excepţia celor de alimentaţie publică, având preţ de pornire 2 lei/mp/lună;
- Teren în suprafaţă de 6000 mp în vederea realizării unui parc de agrement
și amenajare a lacului existent pentru practicarea pescuitului sportiv, fără
spaţii cu destinaţia de alimentaţie publică, având preţ de pornire 0,2
lei/mp/lună.
Durata superﬁciei: 25 ani.
Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la Biroul Licitaţii și Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, contra cost – 50 lei şi se poate
achita la casieria primăriei.
Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 06.10.2015, ora 15:00..
Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 12.10.2015, ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter,
camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 12.10.2015, ora 13:00, Sala de
şedinţe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Denumirea, adresa, număr de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Gorj, Secţia de contencios Administrativ, Strada Tudor
Vladimirescu, nr. 34, tel. 0253218661, fax: 0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro.
Anunţul a fost transmis spre publicare în data de 16.09.2015.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, tel. 0253/205036.

