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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM SUDOR
A U T O R I Z AT I S C I R Ş I
INSTALATOR AUTORIZAT
ANRE,
PENTRU
CONSTANŢA. 0742.163.260;
M.CIOATA@AVIPRODGRUP.RO.
l Atelier de creatie vestimentara dama, angajez croitoreasa
cu experienta, croit si executat
in masina, salariu atractiv si
bonusuri. 0721.204.451 Cotroceni.
ANGAJEZ doamnă/
domnişoară pt îngrijire
persoană cu handicap locomotor, 55ani, contract de
muncă, transport, concediu
odihnă,beneficii financiare
deosebite,în funcţie de
implicare şi rezultate.
Tel:0722.398.765.
l Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi
anunţă scoaterea la concurs a
postului de Director al CSUD
ce va avea loc în data de 21
iulie 2016, la ora 11,00, în Sala
de ședințe B 109 Corp T la
Rectorat, Strada Prof.dr.doc.
Dimitrie Mangeron nr.67 Iași.
Candidaturile se depun până
la data de 18 iulie 2016 la
Registratura Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Iaşi. Metodologia şi condiţiile de concurs sunt publicate
pe adresele web proprii: www.
tuiasi.ro şi www.doctorat.
tuiasi.ro.
l U.M. 02431 București, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului temporar
vacant de personal civil

contractual, referent debutant,
II-IA/ studii medii, cu o
vechime în muncă de cel puțin
6 luni, astfel: -03.06.2016, ora
10.00 -proba practică;
-08.06.2016, ora 11.00 -interviul. -data limită de depunere
a dosarelor– 26.05.2016, orele
15.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul U.M. 02431
Bucureşti, şoseaua Panduri, nr.
24, sector 5, Bucureşti, unde
vor fi afişate tematica, bibliografia şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon:
021.410.13.41.
l Anunț privind ocuparea
prin examen/concurs pe perioadă nedeterminată a unei
funcţii contractuale de
execuţie vacante de îngrijitor
G I în cadrul Grădiniței cu
P r o g r a m P r e l u n g i t N r. 1
,,Căsuța Piticilor,, Horezu,
județul Vâlcea. Grădinița cu
program prelungit Nr. 1
„Căsuța Piticilor” Horezu, cu
sediul în județul Vîlcea, oraşul
Horezu, str. Unirii nr.30 organizează concurs pentru
ocuparea pe perioada nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacante
respectiv îngrijitor G I astfel:
Data desfăşurării concursului :
10.06.2016, sediul G.P.P. nr.1
,,Căsuța Piticilor,, Horezu
-selecția dosarelor : 06.06.2016;
-proba scrisă în data de:
10.06.2016, ora 1000; Dosarele
de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei, compartimentul contabilitate în perioada 20.05.2016-03.06.2016
între orele 800-1400. Rezultatele selecției dosarelor se va
afișa la avizierul din cadrul
instituției în data de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Nr. J/18875/18.05.2016. Invitație de participare. Agenția
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești, invită practicienii în insolvență înscriși
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru zona a XIV-a să depună, până cel
târziu la data de 31.05.2016, ora 12.00, ofertă în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență
nr. 504/120/2016 privind pe debitoarea SC Intesa Car Parts SRL,
cu sediul în Târgoviște, str. Cooperației, nr. 5A, jud. Dâmbovița,
aﬂat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, 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.

JOI / 19 MAI 2016
06.06.2016. Condiţii de participare la concurs: -Îngrijitor G I
(1 normă); -Nr.posturi : 1;
-Nivel studii : Medii; -Vechime
: minim 3 ani în domeniu.
Relaţii suplimentare la
telefon : 0250860730. Persoană
de contact: Tudor Mădălina
Maria.
l Municipiul Băileşti, cu
sediul în localitatea Băileşti,
str.Revoluţiei, nr.1, judeţul
Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante de: -Consilier I
Asistent, Direcţia Economică,
Serviciul Financiar Resurse
Umane şi Achiziţii Publice -1
post; -Consilier I Principal,
Direcţia Economică, Serviciul
Financiar Resurse Umane şi
Achiziţii Publice -1 post;
-Consilier I Superior, Biroul
Registru Agricol, Agricultură
-1 post; -Inspector I Superior,
Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului Cadastru şi
Gospodărire Comunală,
Compartimentul Urbanism
Amenajarea Teritoriului şi
Cadastru -1 post; -Referent de
specialitate II Superior,
Direcţia Economică, Compartimentul Impunere Încasări
Persoane Fizice şi Juridice -1
post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 27.06.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
29.06.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici
(r2), cu modificările şi completările ulterioare; -studii necesare exercitării funcţiei şi
vechime în specialitatea studiilor astfel: -Consilier I Asistent, Direcţia Economică,
Serviciul Financiar Resurse
Umane şi Achiziţii -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor economice
şi vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 1
an. -Consilier I Principal,
Direcţia Economică, Serviciul
Financiar Resurse Umane şi

Achiziţii Publice -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor juridice
sau ştiinţelor economice şi
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
-Consilier I Superior, Biroul
Registru Agricol, Agricultură
-studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă şi
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
-Inspector I Superior, Direcţia
Urbanism Amenajarea Teritoriului Cadastru şi Gospodărire
Comunală, Compartimentul
Urbanism Amenajarea Teritoriului şi Cadastru -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor inginerești
şi vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: minimum 9
ani. -Referent de specialitate
II Superior, Direcţia Economică, Compartimentul Impunere Încasări Persoane Fizice
şi Juridice -studii superioare
de scurtă durată, absolvite cu
diplomă şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs până la data
de: 07.06.2016, ora 16.00, la
sediul instituţiei. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
municipiul Băileşti, localitatea
Băileşti, str.Revoluţiei, nr.1,
judeţul Dolj, persoană de
contact: Padureanu Doru,
telefon: 0251.311.017, fax:
0251.311.956, E-mail: pmb.
contabilitate@yahoo.com.

CITAȚII
l Pîrjol Neta, domiciliată în
Craiova, str.Rovinari, nr.32,
bl.d, sc.1, ap.14, este chemată
la Judecătoria Craiova în
dosar 12855/215/2015 complet
CMF4, pentru termen:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Procedură, Insolvență și Lichidări. Nr. 18050/18.05.2016.
Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona a XIV - a să
depună, până cel târziu la data de 06.06.2016, ora 12.00, oferta
în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de
insolvență nr. 581/120/2016, privind pe S.C.Complis S.A., cu
sediul în municipiul Târgoviște, str. Unirii, nr. 72B, jud.
Dâmbovița, CUI 2856116, aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița,
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.

07.06.2016 pentru partaj în
proces cu Tutunaru Nicu.
l Raescu Paul Bogdan, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Sat Panaci, jud.Suceava, este
chemat în instanţă la Judecatoria Vatra Dornei, sala 1, în
ziua de 01.06.2016, Completul
C3 ora 09:00, in calitate de
parat, în proces cu Generali
România Asigurare Reasigurare în calitate de reclamant,
pentru actiune in pretenţii.
l Se citează Ciobanu Marius
pentru 24.05.2016, orele 8,30
ca pârât în dosarul
396/329/2016 pe rolul judecătoriei Turnu Măgurele.
l Domnul Diaconu Laurenţiu
Costel este chemat în data de
24.05.2016 la Judecătoria
Alexandria în calitate de
pârât, reclamant Diaconu
Adriana Mihaela - dosar
4782/740/2015.
l Se citează Ciobanu D. Vasile
i n t i m a t î n D o s a r u l n r.
142/297/2013 al Tribunalului
Botoşani, cu termen la 15 iunie
2016.
l Anitei Doina este citată În
data de 20.05.2016 la Judecătoria Caransebeş în Dosar
nr.197/208/2016 în proces cu
SC Aquacaras SA.
l Bonda Vasile (Vazul) sen,
Bonda Vasile (Vazul) jr, Bonda
Simion, Bonda Viktor, Farcas
Peter a lui Ianos, Bonda Ioan,
Bonda Petru sunt citaţi pe
data de 13.06.2016 la Judecăt o r i a Tu r d a î n d o s . n r.
1401/328/2014 în calitate de
pârâţi.
l Se comunică pârâtei
Dănăilă Adriana cu ultimul
domiciliu cunoscut în oraş
Plopeni, str. Oituz, nr.5, bl. 15,
sc.B, et.1, ap.12, judeţ
Prahova, parte în dosarul
6595/204/2013, dispozitivul
s e n t i n ţ e i n r. 2 7 9 1 d i n
30.09.2014 în sensul că: Se

admite acţiunea formulată de
reclamantul Săraru Costel
împotriva pârâtei Dănăilă
Adriana, citată pe parcursul
judecăţii la ultimul domiciliu
cunoscut în Plopeni. Stabileşte ca autoritatea părintească
pentru minora Săraru Ana
Maria născută la 13.04.2010,
să revină în mod exclusiv
reclamantului. Stabileşte locuinţa minorei Săraru Ana
Maria născută la 13.04.2010 la
domiciliul tatălui reclamant.
Stabileşte ca reclamantul să
execute în natură obligaţia de
întreţinere către minoră prin
asigurarea celor necesare
traiului, a cheltuielilor pentru
educare, învăţătură şi pregătirea profesională a acestuia.
Stabileşte ca pârâta să execute
obligaţia de întreţinere către
minoră, prin plata unei pensii
de întreţinere, lunară, stabilită
în bani. Obligă pârâta să
plătească reclamantului, în
favoarea minorei, o pensie de
întreţinere în sumă de 168 lei
lunar până la majoratul
minorei. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată

DIVERSE
l Comuna Măgurele reprezentată legal prin Diaconu
Vasilică primar. cu sediul în
comună Măgurele, sat Măgurele, nr. 226, telefon-fax
0244/217701 (titularul
planului /programului) anunţă
publicul asupra luării deciziei
de emitere a avizului de mediu
necesar adoptării planului:
“puz-extindere intravilan
(S=99mp), ridicare restricţie
de construire şi schimbare
destinaţie teren intravilan
(S=11726MP) din zona unităţi
industriale şi depozite în zona
mixtă instituţii şi servicii şi
spaţii verzi, agrement şi sport
şi zona cai de comunicaţii şi
dotări aferente (Sst=18397MP)
pentru amenajare parc,
amplasare dotări agrement şi
sport şi amenajare acces şi
parcare” în comună Măgurele,
sat Măgurele, DN1A, nr.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația.
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
Radulescu Cristian - Curtea de Argeș, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]: Teren extravilan 5559 mp,
Sălătrucu, punct Zăvoi, 4.352 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 (plata să fie efectuată astfel
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271,
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
250, alin. 7 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua
de 07.06.2016. Licitația va avea loc în data de 08.06.2016, ora
13.00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722.159.
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cad.21140, T8, parcele
Np1587, Np1588, Np 1589, Np
1589/1, Cc550, de a nu se
supune evaluării de mediu
pentru planuri şi programe.
Proiectul deciziei de emitere a
avizului de mediu şi motivele
care o fundamentează poate fi
consultat la sediul Agenţiei
Pentru Protecţia Mediului
Prahova sau pe site-ul: http://
apmph.anpm.ro; office@
apmph.anpm.ro, în termen de
10 zile de la data prezentului
anunţ.
l SC Conpet SA Ploieşti, prin
împuternicit SC Expert Serv
SRL Ploieşti anunţa publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul «Înlocuire conducta
de transport ţiţei Ø 4 1/2 inch
+ Ø 8 5/8 inch Comăneşti –
Vermesti, în zona subtraversare linie CF şi DN», propus a
fi amplasat în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul
APM Bacău, str. Oituz, nr. 23
şi la sediul SC Conpet SA,
municipiul Ploieşti, str. ANUL
1848, nr. 1-3, judeţul Prahova,
în zilele de luni - joi între orele
8.00-16.30 şi vineri între orele
8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău.
l SC Conpet SA Ploieşti, prin
împuternicit SC Expert Serv
SRL Ploieşti anunţa publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul «Înlocuire conducta
de transport ţiţei Ø 4 1/2 inch
+ Ø 8 5/8 inch Comăneşti –
Vermesti, în zona pârâu
Urmeniş spate-termocentrala», propus a fi amplasat în
oraşul Comăneşti, judeţul
Bacău. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str.
Oituz, nr. 23 şi la sediul SC
Conpet SA, municipiul

Ploieşti, str. ANUL 1848, nr.
1-3, judeţul Prahova, în zilele
de luni - joi între orele 8.0016.30 şi vineri între orele 8.0014.00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul
APM Bacău.

zilele de 27.05.2016, respectiv
02.07.2016 la aceeasi ora la
sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244
519800.”

LICITAȚII

l Primăria Comunei
Bogdana, judeţul Teleorman,
cu sediul în comuna Bogdana,
judeţul Teleorman, având
CUI 5044440, cu tel.fax
0247329013, organizează la
data de 15.06.2016, ora 12.00,
la sediul Primăriei Bogdana,
licitaţie publică pentru concesionarea proprietăţii imobiliare: Heleşteu Urluiu I,
format din construcţii hidrotehnice (baraj, călugăr, canale
deversoare) şi teren intravilan
aferent 26,46 ha, amplasate în
A 176, sat Urluiu, comuna
Bogdana, judeţul Teleorman.
Nivelul minim al redevenţei
anuale este de 17.964 lei/an.
Durata concesiunii: 25 ani.
Ofertele se vor depune până la
data de 15.06.2016, ora 09.00,
la sediul primăriei comunei
Bogdana, în plicuri închise şi
sigilate. Vor participa la licitaţie doar ofertele declarate
valabile de către comisia de
evaluare.

l Primăria Comunei
Bogdana, judeţul Teleorman,
cu sediul în comuna Bogdana,
judeţul Teleorman, având
CUI 5044440, cu tel/.fax
0247329013, organizează la
data de 15.06.2016, ora 10.00,
la sediul Primăriei Bogdana,
licitaţie publică pentru concesionarea proprietăţii imobiliare: Heleşteu Bogdana III,
format din construcţii hidrotehnice (baraj, călugăr, deversoare) şi teren aferent de 29,36
ha, amplasat în satul Ulmeni,
comuna Bogdana, jud.
Teleorman, aparţinând domeniului public de interes local al
comunei Bogdana. Nivelul
minim al redevenţei anuale
este de 15.072 lei/an. Durata
concesiunii: 25 ani. Ofertele se
vor depune până la data de
15.06.2016, ora 09.00, la sediul
Primăriei comunei Bogdana,
în plicuri închise şi sigilate.
Vor participa la licitaţie doar
ofertele declarate valabile de
către comisia de evaluare.
l Subscrisa VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare incepand cu data de 23.05.2016
ora 15.00 prin licitaţie publică
in bloc a bunurilor (foreza
electrica, parapet interior, mai
compactor, podet trecere)
apartinand Vioboris Prest
SRL la pretul de inventar cu
un discount pentru vanzarea
fortata de 30% de 46.027,23
lei fara TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația.
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
SC M. O. V. Expres Construct SRL - Curtea de Argeș după cum
urmează: Denumire,Valoare [lei, fără TVA]; Auto Fiat
250DCMGC, an fabricație 2007, 18.076 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 (plata să fie efectuată
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca
î n c a s a t ă d e c ă t r e Tr e z o r e r i e ) î n c o n t u l
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 250, alin. 7 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 08.06.2016. Licitația
va avea loc în data de 09.06.2016, ora 11.00, la Sediul Serviciului
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722.159.

l Anunt privind organizarea
licitaţiei publice cu strigare
privind inchirierea unui
numar de 25 suprafete de
teren (5 loturi) ce apartin
domeniului public al municipiului in vederea amplasarii
unor panouri publicitare 1.
Organizator: Municipiul
Râmnicu Vâlcea. 2. Obiectul
licitaţiei: inchirierea prin licitatie publica cu strigare a
unor suprafete de teren
pentru amplasarea de panouri
publicitare. 3. Procedura de
organizare: licitaţie publică cu
strigare. 4. Elemente de pret:
Pretul de pornire la licitatie
este de 31 euro/amplasament/
luna fara TVA. Pasul de licitaţie este de minim 5 euro/
amplasament/luna fara TVA.
5. Costul documentatiei
aferente licitatiei: Caietul de
sarcini si documentatia
aferenta acestuia vor fi distribuite contra cost persoanelor
care doresc sa participe la
licitatie, la pretul de 50 lei
inclusiv TVA, ce se achita cu
numerar la casieria Primariei
mun. Rm. Valcea sau prin
virament bancar in contul RO
14TREZ67121360250XXXXX
si este nerambursabil. Caietul
de sarcini si documentatia se
vor ridica de la Serv. Achizitii
Publice, camera 1, pe baza
dovezii achitarii pretului
aferent. 6. a) Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei
si se achita la casieria Primariei sau prin virament bancar
i n
c o n t u l
R O
14TREZ67121360250XXXXX
si este nerambursabila. b)
Garanţia de participare este
de 415 lei/amplasament si se
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va achita la casieria Primariei
sau in contul RO 23
TREZ6715006XXX000140 .
7. Data organizarii licitatiei:
Cererea de inscriere la licitatie si documentele aferente
se vor depune la Registratura
Primariei mun. Rm. Valcea
pana la data de 07.06.2016
ora 10:00. Licitaţia publică cu
strigare se va desfăşura în
data de 08.06.2016 ora 12:00
la sediul Primariei mun. Rm.
Valcea, pentru amplasamentele unde se prezinta cel putin
doi ofertanti. In cazul in care
nu se prezinta cel putin doi
ofertanti, licitatia nu va mai
avea loc, incheindu-se un
proces verbal de constatare.
Reluarea licitatiei pentru
amplasamentele nelicitate se
va organiza in aceleasi
conditii in data de 15.06.2016
ora 12:00, in acest caz cererile
de inscriere si documentele
aferente putand fi depuse
pana la data de 14.06.2016
ora 10:00. In cazul in care si
de aceasta data se prezinta un
singur ofertant pentru amplasamentele nelicitate, acesta
este declarat castigator, chiria
fiind stabilita prin negociere,
dar nu mai mica decat pretul
de pornire al licitatiei majorat
cu un pas, respectiv minim 37
euro/amplasament/luna fara
TVA. Licitantul care adjudeca
amplasamentele in acest mod,
trebuie sa parcurga prima
etapa a licitatiei.

l Anunţ privind organizarea
licitaţiei intermediare pentru
vânzarea de masă lemnoasă
pe picior şi de masă lemnoasă
fasonată aferentă anului de
producţie 2016. Organizatorul
licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu
cu sediul în localitatea Sibiu,
str. Calea Dumbrăvii, nr. 140,
tel.
0269242142,
fax:0269214970, e-mail:
office@sibiu.rosilva.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei:
30.05.2016 începând cu ora
1300. Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Loc.
Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr.
14. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015
cu modificările şi completările
ulterioare. Data şi ora organizării preselecţiei: 24.05.2016
începând cu ora 800. Data şi
ora-limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pentru preselecţie: data
23.05.2016 ora 1630; pentru
licitaţie: data 30.05.2016 ora
1200. Lista partizilor care se
licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.
ro, după caz. Volumul total de
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masă lemnoasă pe picior oferit
la licitaţie 6016 m3, din care:
pe natură de produse: produse principale: 2705 (m3);
- produse secundare: 663 (m3);
- produse de igienă: 211 (m3);
- produse accidentale: 2437
(m3); şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase:
1937 (m3); - fag: 1301(m3); stejari: 1006 (m3); - diverse
tari: 1740 (m3); - diverse moi:
32 (m3). Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit
la licitaţie 2569 mc, din care
pe sortimente: - lemn pentru
furnire estetici: 0 mc; - lemn
pentru furnire tehnice: 0 mc; lemn pentru cherestea 1659
mc; - lemn rotund si despicat
pentru industria celulozei si
hârtiei: 659 mc; - lemn pentru
mina : 0 mc; - lemn pentru
PAL si PFL:0; - lemn rotund
de foioase si răşinoase pentru
construcţii: 14 mc; lemn de
foc: 27 mc; - cherestea de
răşinoase: 36 mc; - cherestea
de foioase: 0 mc; - rumeguş,
deşeuri şi resturi de lemn 174
mc şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase:
2215 mc; - fag: 254 mc; - stejar,
gorun: 81 mc; cer, gârniţa : 0
mc; salcâm: 1 mc; cireş: 0
mc; paltin: 0 mc; - frasin: 0
mc; - tei: 0 mc; - plop: 0 mc; diverse tari: 17 mc; - diverse
moi: 1 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ fasonată oferită spre
vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică a
statului şi este certificată în
sistemul Forest Stewardship
Council (FSC). Prin excepţie,
materialul lemnos aferent
loturilor 58, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105 şi 106
provine din confiscări şi nu
este certificat FSC. Masa
lemnoasă pe picior şi masa
lemnoasă fasonată rămasă
neadjudecată după încheierea
licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de

prezentul regulament şi de
alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini
poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu data de:
19.05.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute
de art. 21, alin. 3) din H.G.
924/2015, se depun la registratura D.S. Sibiu. 2. La licitaţie
pot participa operatorii economici admişi de Comisia de
preselecţie. 3. Operatorul
economic participant la licitaţie trebuie să achite separat,
anterior începerii şedinţei de
licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente
bancare legale decontabile
până la începerea licitaţiei sau
în numerar la casieria D.S.
Sibiu (în limita sumei de 5000
lei): tariful de participare la
licitaţie în valoare de 180,00
lei; o garanţia de contractare
în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie
pentru volumul de masă
lemnoasă pe picior/ material
lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere. Documentele privind constituirea
garanţiei de contractare
precum şi a achitării tarifului
de participare la licitaţie se
vor depune la secretariatul
comisiei de licitaţie anterior
începerii şedinţei de licitaţie.
Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină
interzicerea participării la
licitaţie a operatorului
economic. 1. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de
10 zile lucrătoare din culpa
exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația.
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală, a unor active aparținând Precup Ioana București, Str. Cetatea Veche, nr. 2A, Bl. 5, Sc. D, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Teren 1473 mp,
intravilan,(format din teren curți construcții 471mp, parcela 1C,
teren arabil 294 mp, parcela 2A, teren arabil 260 mp, parcela 3A,
livadă 299 mp, parcela 5L, livadă 149 mp, parcela 4L) +
Construcții C1 = 34 mp, și C2 = 20 mp, CF 80584, situat în
comuna Leordeni, sat Schitu Scoicesti, județul Argeș, 64 000 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250,
alin. (7) din Codul de procedură fiscală, până în ziua de 01.06.16
inclusiv. Licitația va avea loc în data de 02.06.16, ora 10.00, la
Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș,
Sarcinile care grevează bunurile sunt: Logofatu Cristian Ion. 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 Seviciul Fiscal Orășenesc, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș, tel. 0248.666.900. Data afișării: 19.05.2016.

contractare aferente. 2. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate din
culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori economici adjudecatar
atrage pierderea garanţiei de
contractare aferente, precum
şi a dreptului de participare la
licitaţie/negociere pentru
partida al cărei contract de
vânzare-cumpărare a făcut
obiectul rezilierii. 3. Grupajele
de partizi sunt detaliate în
Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie. 4.
Informaţii referitoare la licitaţie pot fi accesate şi de pe
site-ul D.S. Sibiu www.dssibiu.
ro în secţiunea „OFERTA
COMERCIALĂ”. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de
contact: Alin Anghel, număr
de telefon: 0269232981, fax:
0269241804.

PIERDERI
l SC Autogara Internationala
Rahova SA, Sos.Alexandriei
nr.164 sect or 5, decl ara
pierdut Certificat de Clasificare pe categorii seria TRAE
1895.
l Pierdut Atestat taxi seria
CPTX nr.60534 pe numele
Toma Liviu Gabriel, il declar
nul.
l Pierdut Dovadă achitare
credit şi Proces verbal de
predare-primire pentru apartament nr.29 situat în Bucur e ş t i , s t r. G î r l e i , n r. 1 , b l .
C78,scara 1, etaj 10,sectorul
6,pe numele Dumitrescu Gigi
şi Dumitrescu Valentina emise
de A.F.I. şi respectiv S.C.
Orizont S.A. le declar nule.
l BONATTI SPA Parma
Sucursala Bucureşti, cu sediul
social în Bucureşti, Sector 5,
str. Gheorghieni nr.68, et.1,

ap.4, C.U.I. RO 33446663,
J40/9115/2014, declar pierdut
documentul: Certificat Înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari enis de
ANAF Sector 5.
l S.C. BID Auto Invest
S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
str. Învoirii nr. 16, Sector 5,
C.U.I. RO 16383999,
J40/6988/2004, declar pierdut
(nul) certificat înregistrare.
l Juganaru Laura PFA cu
sediul profesional în str.
Drumul Pădurea Pustnicu nr.
1 4 1 D Vi l a 2 8 , C . U . I .
34656906, F40/2502/2015,
declar pierderea certificatului
constatator la terţi şi a ştampilei rotunde fără C.U.I.
incripţionat pe care o declar
nulă.
l S.C. Royal York S.R.L., cu
sdiul în sat Roşu, comuna
Chiajna, str. 1 Decembrie
1918, nr.21, jud. Ilfov, cu
J23/467/2005, C.U.I. 6562865,
pierdut certificat constatator
pentru sediu secundar din
Bucureşti, sector 6, str. Valea
Cascadelor nr.23, Centrul
Comercial, standurile C11,
C12 şi D12, îl declar nul.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie C.F.R. handicap Vasile
Elena- Primăria Sector 5.
l Declar pierdut certificatul
de inregistrare aferent societati SC Concept Photo Design
SRL, J40/1798/2011, cod unic
de inregistrare 28056672,
sediu social:Bucuresti, str.
Maria Tanase 3, bl.13,_sc.3,_
apt.95, sector_4. Declar nul
actul anterior mentionat. Cristina Stoianovici, asociat unic.

MATRIMONIALE
l Domn 40 ani caut doamnă
cu vârsta între 25-35 ani, fără
obligaţii, pentru prietenie,
căsătorie, preferabil de la ţară.
0758/741271.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația.
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând:
Jinga Ion Silviu - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire,
Valoare [lei, fără TVA]: Apartament situat în Curtea de Argeș,
63.350 lei; Autoturism Toyota, 16.425 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 (plata să fie efectuată
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca
î n c a s a t ă d e c ă t r e Tr e z o r e r i e ) î n c o n t u l
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și
celelalte documente specificate la art. 250, alin. 7 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 07.06.2016. Licitația
va avea loc în data de 08.06.2016, ora 11.00, la Serviciul Fiscal
Municipal Curtea de Argeș. 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 Curtea de Argeș, telefon
0248.722.159.

