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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani organizeaza 
concurs la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni, din sat 
Prăjeni, comuna Prăjeni, 
judeţul Botoşani, în data de 24 
februarie 2017, ora 10:00 proba 
scrisă şi în data de 27 februarie 
2017, ora 10:00 interviul pentru 
ocuparea funcției publice 
vacante  de  execuţ ie  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani, in cadrul 
compartimentului urmărire 
încasări impozite şi taxe. 
Condiţi i  de participare: 
Condiții generale: Candidații 
trebuie să îndeplineacă condi-
țiile generale prevăzute de art. 
54 din legea 188/1999 (r2), 
privind statutul funcționarilor 
publici. Condiții specifice:studii 
universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în 
domeniul ştiințelor economice 
sau administrative; Cunoştințe 
operare PC nivel de bază.
Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Primăriei Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani până la data 
de 13 februarie, inclusiv. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei 
P r ă j e n i  ş i  l a  t e l e f o n : 
0231553010.

l Primăria Comunei Cicîrlău 
anunţă desfăşurarea concur-
sului de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
vacante de: inspector, clasa I, 
grad profesional principal din 
cadrul Compartimentului 
contabil, poliţist local, clasa I, 
grad profesional asistent din 
cadrul Poliţiei Locale Cicîrlău. 
Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei comunei 
Cicîrlău în data de 22 februarie 
2017, începând cu ora 10.00- 
proba scrisă şi în data de 24 
februarie 2017, începând cu 
ora 10.00- interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se vor 
d e p u n e  d e  l a  d a t a  d e 
20.01.2017 până la data de 
09.02.2017 la sediul instituţiei 
din localitatea Cicîrlău, nr. 389, 
j u d e ţ u l  M a r a m u r e ş , 
tel.0262/481.002. Informaţii 
privind condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia, 
actele necesare înscrierii se 
afişează la sediul instituţiei şi 
pe site-ul www.comunaci-
carlau.ro. Informaţii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.0262.481.002.

l Primăria municipiului Satu 
Mare organizează concurs de 
r e c r u t a r e ,  î n  d a t a  d e 
15.02.2017, ora 10.00, proba 
scrisă la sediul instituției, P-ța. 

25 Octombrie nr. 1 şi interviul 
în data de 21.02.2017, orele 
10.00, în vederea ocupării, pe 
perioadă nedeterminată a 
postului  contractual  de 
execuţie, vacant - muncitor 
calificat, grad profesional I la 
Serviciul Voluntar pentru Situ-
aţii de Urgenţă. Probele stabi-
lite pentru concurs: selecția 
dosarelor de înscriere, proba 
scrisă şi interviu. După afişarea 
rezultatelor obținute la selecția 
dosarelor, proba scrisă şi 
interviu, candidații nemulțu-
miți pot depune contestație în 
termen de cel mult o zi lucră-
toare de la data afişării rezulta-
tului selecției dosarelor, 
respectiv de la data afişării 
rezultatului probei scrise şi a 
interviului, sub sancțiunea 
decăderii din acest drept. Se 
pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidații decla-
rați admişi la etapa prece-
dentă. Dosarele candidaților 
vor fi preluate de către secreta-
riatul comisiei de concurs, 
parter camera 6, la sediul 
instituției, P-ța. 25 Octombrie 
nr. 1, în perioada 25.01.2017- 
07.02.2017 zilnic, între orele 
9-16. Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute de art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice. Cerințe specifice - 
muncitor calificat I - studii 
medii în domeniul electrome-
canicii, telecomunicaţiilor, 
vechime minim 9 ani în specia-
litatea studiilor necesare exer-
c i tăr i i  funcţ ie i .  Relaț i i 
suplimentare se pot obține la 
sediul instituției, la telefon 
0261.807561 sau pe site-ul 
instituției www.satu-mare.ro/
informaţii publice/ anunțuri 
ocupare posturi.

l Fundația  Umanitară 
Triumful Inimii Bocşa anunţă 
organizarea concursului pentru 
ocuparea a patru posturi de 
profesor pentru învățământul 
preşcolar, în limba română, 
vacante, la Grădinița cu 
Program Prelungit „Tinker 
Bell” din Bocşa, județul 
Caraş-Severin, în perioada 
8-25 februarie 2017. Concursul 
se va desfăşura în conformitate 
cu  preveder i le  OMECS 
nr.5239/2015, pentru modifi-
carea Metodologiei de organi-
z a r e  ş i  d e s f ă ş u r a r e  a 
concursului pentru ocuparea 
posturilor didactice /catedrelor 
vacante /rezervate în unitățile 
de învățământ particular din 
învățământul preuniversitar, 
aprobată prin OMECTS 
nr.5625/2012, şi cu prevederile 
OMECTS nr.5625/31.08.2012, 
privind aprobarea Metodolo-

giei de organizare şi desfăşu-
rare a concursului de ocupare a 
posturilor didactice vacante/
rezervate în unitățile de învăță-
mânt particular din învăță-
m â n t u l  p r e u n i v e r s i t a r, 
coroborat cu prevederile 
OMEN nr. 5559/2015, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru 
privind mobilitatea persona-
lului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în 
anul şcolar 2016-2017. Dosa-
rele candidaţilor se vor depune 
la  sediul  Grădinițe i  cu 
Program Prelungit „Tinker 
Bell” din Bocşa, județul 
Caraş-Severin, Str.Tiberiu 
Botllick, nr.12-14, tel./fax: 
0255.556.482, 8-9.02.2017, 
între orele 10.00-16.00. La 
sediul Grădiniței cu Program 
Prelungit „Tinker Bell” din 
Bocşa, județul Caraş-Severin, 
vor fi afişate: lista posturilor 
vacante şi informaţii referi-
toare la înscrierea şi partici-
parea la concurs a candidaţilor 
(fişa postului, tematica, biblio-
grafia de concurs, condițiile de 
ocupare a postului, perioada de 
înscriere, metodologia de 
concurs şi lista documentelor 
necesare înscrierii la concurs). 
I n f o r m a ţ i i  l a  t e l e f o n : 
0255.556.482, persoană de 
contact: Daniela Cismăneanțu. 

l Aeroclubul României cu 
sediul în Bucureşti, bd. Lascăr 
Catargiu nr. 54 sector 1, orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea unor posturi vacante 
în data  de 15.02.2017, ora 
10.00  proba scrisă, respectiv în 
data de 21.02.2017, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul Aeroclubului României 
până la data 08.02.2017, ora 
12.00. Relaţii suplimentare se 
obţin la telefon 0372.705.952 –
persoana de contact Călin 
Cristiana. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
specifice pentru postul scos la 
c o n c u r s  a s t f e l :  • P i l o t 
instructor- AT Bucureşti– 1 
post: studii medii; licenţă de 
personal navigant+ calificare 
de instructor; • Pilot coman-
dant- AT Bucureşti–2 posturi: 
studii  medii ;  l icenţă de 
personal navigant; • Pilot 
comandant- AT Ploieşti– 1 
post: studii medii; licenţă de 
personal navigant; • Şef zbor- 
AT Braşov– 1 post: studii 
medii; licenţă de personal navi-
gant calificare de instructor+ 
experienţă ca instructor de cel 
puţin 1 an; • Inginer aviaţie 
debutant– Biroul Manage-
mentul Calităţii şi Mediu- 1 
post:   Studii  superioare 
tehnice– Facultatea de ingi-
nerie aerospaţială; • Inginer 
aviaţie debutant– Serviciul 
Continuitatea Navigabilităţii- 
1 post: Studii superioare 
tehnice– Facultatea de ingi-
nerie aerospaţială; • Inginer 
aviaţie debutant– Comparti-
ment Tehnic- 1 post: Studii 
superioare tehnice– Facultatea 
de inginerie aerospaţială; • 
Inginer aviaţie  debutant– 
Serviciul Comercial şi Achiziţii 

Publice- 1 post: Studii superi-
oare tehnice– Facultatea de 
inginerie aerospaţială; • 
Inginer debutant– Comparti-
ment infrastructură- 1 post: 
Studii superioare tehnice– 
Facultatea de construcţii şi 
instalaţii; • Şef sector tehnic- 
AT Braşov– 1 post: studii 
medii; deţine licenţă  de 
personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate în 
ultimii 2 ani; • Mecanic aviaţie 
clasa I-  AT Bucureşti– 1 post: 
studii medii  sau şcoală profesi-
onală; deţine licenţă  de 
personal tehnic aeronautic în 
termen de valabilitate sau are 
pregătirea de specialitate 
corespunzătoare funcţiei şi min 
6 ani de experienţa în activi-
tatea tehnică aeronautică; • 
Mecanic întreţinere aparate 
lansare la zbor  cl I – AT 
Ploieşti– 1 post: şcoala profesi-
onală; deţine licenţă de MIALZ 
in termen de valabilitate sau 
are pregătirea de specialitate 
corespunzătoare funcţiei şi 
min. 6 ani de experienţă în 
activitatea tehnică aeronautică; 
• Tehnician Tr. IA– AT Bucu-
reşti– 1 post: studii medii; 
vechime în muncă 6,5 ani; 
permis conducere categoria B, 
D; certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto; 
• Muncitor Tr. I– AT Craiova– 
1 post: studii generale; vechime 
în muncă 6,5 ani; • Muncitor 
Tr. I– AT Tg. Mureş– 1 post: 
studii generale; vechime în 
muncă 6,5 ani; Calendarul de 
desfăşurare a concursului: 
-27.01– 08.02.2017- depunere 
dosare înscriere concurs (ora 
12,00); -09.02.2017- selecţie 
dosare şi afişare rezultat; 
-10.02.2017- depunere contes-
t a ţ i i  s e l e c ţ i e  d o s a r e ; 
-13.02.2017- soluţionare 
contestaţii selecţie dosare şi 
afişare; -15.02.2017- proba 
scrisă – ora 10.00; -16.02.2017- 
afişare rezultate proba scrisă; 
-17.02.2017- depunere contes-
taţii proba scrisă;  -20.02.2017- 
soluţionare contestaţii probă 
scrisă şi afişare; -21.02.2017- 
interviu începând cu ora 10,00; 
-22.02.2017- afişare rezultate 

interviu; -23.02.2017- depunere 
c o n t e s t a ţ i i  i n t e r v i u ; 
-24.02.2017- soluţionare 
contestaţii interviu şi afişare 
rezultate finale. Informaţii 
privind înscrierea la concurs şi 
depunerea dosarelor: • Candi-
daţii trebuie să îndeplinescă 
condiţiile minime de vechime 
în specialitate  necesare exerci-
tării funcţiei. • În termen de 10 
zile de la publicarea anunţului, 
respectiv până în data de 
08.02.2017 ora 12.00, candi-
daţii depun dosarul de concurs 
care va conţine obligatoriu: a) 
Formularul de înscriere (se 
pune la dispoziţie de către 
Serviciul Resurse Umane al 
Aeroclubului României); b) 
Copia actului de identitate; c) 
Copia diplomei de studii şi a 
altor acte care atestă efectu-
area specializării; d) Copii 
licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat (pentru 
presonalul navigant şi tehnic); 
e) Copie carnet zbor–  pentru 
personalul navigant;  f)  Copia 
carnetului de muncă  şi/sau 
adeverinţă care  să ateste 
vechimea în muncă şi după 
caz, vechimea în specialitate 
necesare ocupării funcţiei; g) 
Curriculum Vitae; h) Cazierul 
judiciar; i) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată de 
medicul de familie sau  de 
către unităţi sanitare abilitate 
şi  care să conţină în clar, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia– în format standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. • Actele prevăzute la  
pct 2 lit.b)-f)  vor fi prezentate 
şi în original,  în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu 
acestea.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Ciech Soda România SA, 
Vâlcea, oferă spre vânzare 
următoarele produse din 
stocuri fără mişcare: Țeavă 
cupru recuperate: Ø 60 x 4 x 
3290 – 2.095 kg (100 buc.); 
Platbandă cupru: 80 x 10 - 33,5 
kg; Sârmă cupru bobinaj: Ø 0,4 
- 12,6 kg; Ø 0,5 – 10 kg; Ø  0,6 

- 4,5 kg; Ø  0,25 – 19 kg;  Ø  1,1 
– 2 kg; Ø  0,15 - 12,6 kg; Ø  4 – 
30 kg; Ø  0,09 - 2,2 kg; Ø  0,1 – 
1 kg; Ø  0,07 - 0,15 kg. Firmele 
interesate sunt rugate să trans-
mită oferta de preț (lei/kg) pe 
adresa de email: Elvira.Septe-
lean@ciechgroup.com; fax: 
0250733382.

VÂNZĂRI IMOBLE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului 
situat în intravilanul judeţului 
Iaşi, comuna Movileni, compus 
din teren în suprafaţă de 
50.000mp având nr.cadastral 
6 0 . 3 6 6 ,   l a  p r e ţ u l  d e 
17.060Lei. 0232.270.997.

Călimăneşti, jud. Vâlcea, 
teren 2260 mp cu deschidere 
25m la Şoseaua Naţională, 
toate utilităţile şi cadastru. 
Terenul este situat în plin 
centru, Calea lui Traian nr 
317-319, cu două imobile 
P+1, idel pentru o pensiune. 
2 0 0 . 0 0 0 E  n e g o c i a b i l . 
021-665.29.16.

CITAȚII  
l Intreprinderea Individuala 
Csele Francisc este parata in 
dosarul 7947/296/2016 al Jude-
catoriei Satu Mare, obiect 
cerere cu valoare redusa, 
termen 26.01.2017.

l Tolan Danila, Tolan Ioan, 
Tolan Gavrila, Zapra Vasile si 
Bulea Vasile sunt citati pe data 
de 09.03.2017 la Judecatoria 
Turda in Dos.nr.2439/328/2016 
in calitate de parati.

l Numitul Ursachi Alin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Piatra Neamţ, 
Aleea Garofiţei, nr. 2, este citat 
la Tribunalul Botoşani, la data 
de 02 februarie 2017, în Dosar 
nr. 321/217/2015, având ca 
obiect anulare act, iar ca părţi: 
Ursachi Ioan, Ciobanu Verona, 
Ursachi Alin, Comisia locală 
de fond funciar Mileanca, 
Comisia judeţeană de fond 
funciar Botoşani. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter 
personal 20002. Dosar de executare nr. 1147. Nr. 1069/17.01.2017. Anunțul privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 07. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 
facem cunoscut că în ziua de 07, luna februarie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. 
Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Cat - Aby - Cry S.R.L., CUI - 22645350, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire 
al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Autoturism Renault Megane, nr. înm. DB-09-
VMB, culoare gri, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 17.486 lei, 19 %. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 
documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 
sub forma scrisorii de garanție reperezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru perosanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru perosanele străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația 
pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv. 
Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... . Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon 
0245.760.698. Data afișării: 23.01.2017.
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l Oxhorn Iacob şi Oxhorn 
Ghizela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Municipiul Boto-
şani, str. Dragoş Vodă, nr. 12, 
judeţul Botoşani, sunt citaţi în 
calitate de pârâţi în dosarul nr. 
9284/193/2015, având ca obiect 
uzucapiune, la Judecătoria 
Botoşani, pentru termenul de 
j u d e c a t ă  d i n  d a t a  d e 
14.02.2017, complet C13, orele 
8:30, în contradictoriu cu 
Kasztro Dorel. 

l Se citează pentru dezbatere 
succesorală după defunctul 
Turcu Georgel Romulus 
numita Turcu Liliana Mirela, 
cu ultima adresă cunoscută în 
Braşov, str. Spicului, nr. 16, bl. 
53, sc. A, ap. 27, la sediul Biro-
ului Notarial Socaciu George, 
Codlea, str. Lungă, nr. 131, 
pentru data de 03 februarie 
2017, între orele 11 -12.

DIVERSE  
l Scoala Gimnaziala Horea 
Simleu Silvaniei, str. Horea, 
nr. 26, jud.Salaj, in conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 republicata si ale HG 
nr. 286/2011 cu modificarile si 
completarile ulterioare, orga-
nizeaza concurs  pentru 
ocuparea pe perioada nedeter-
minata, cu norma, a postului 
contractual vacant de ingri-
j i tor  curatenie  -1  post . 
Concursul se va desfasura 
astfel:proba scrisa -9 februarie 
2017, ora 10, proba practica -9 
februarie  2017,  ora 12. 
Conditii de participare: studii 
medii, domeniul studiilor nu 
este cazul, vechime in speciali-
tatea postului nu este cazul, 
fara antecendente penale. 
Data limita pana la care 
candidatii vor depune dosa-
rele este 27 ianuarie 2017, 
orele 14, la sediu Scolii 
Gimnaziale Horea Șimleu 
Silvaniei, jud. Salaj Relatii 
suplimentare la sediul unitatii 
sau la tel.0745011678

l Anunț public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu-SC WDP 
Development RO SRL, având 
sediul in Bucuresti, str. Baia de 
Arama, nr. 1, corp C1, birou 
19, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “Construire 
unitate pentru depozitare arti-
cole sportive cu anexe adminis-
trative, tehnice, alei carosabile 
şi pietonale, parcaje, împrej-
muire, branşamente utilități, 
semnalistică, amenajare spații 
verzi plantate, organizare de 
şantier şi deviere conductă de 
transport gaze-DN.700”, 
propusă a fi amplasată în  
județul Ilfov, Com. Ștefăneştii 
de Jos,  str. Sinaia fn. Informa-
țiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din  Bucureşti, 
str. Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sector 6 şi la  sediul: SC WDP 
Development RO SRL, având  
sediul în  Bucureşti, str.Baia de 
Aramă, nr. 1, corp C1, birou 
19. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediu-
lui-Ilfov începând cu data de 
17.01.2017.

l Comuna Aluniş, titularul 
planului: Plan Urbanistic 
General -care creează cadrul 
pentru Reactualizare Plan 
Urbanistic General şi Regula-
ment Local de Urbanism 
aferent comunei Aluniş cu 
satele aparţinătoare -Aluniş, 
Fiţcău, Lunca Mureşului, jud.
Mureş, anunţă publicul inte-
resat că în şedinţa Comitetului 
Special Constituit, ce a avut loc 
la APM Mureş în data de 
03.01.2017, s-a decis că planul 
are efecte semnificative asupra 
mediului şi nu are efecte 
semnificative asupra sitului de 
importanţă comunitară Natura 
2000 ROSCI0368 Râul Mureş 
între Deda şi Reghin, prin 

urmare este necesară efectu-
area raportului de mediu şi nu 
este necesară efectuarea 
studiului de evaluare adecvată. 
Planul urmează să fie supus 
procedurii de adoptare cu aviz 
de mediu. Documentaţia care a 
stat la baza deciziei poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Mureş, str.Podeni, nr.10, zilnic 
în zilele de luni, între orele 
9.00-15.00, şi marţi-vineri, între 
orele 9.00-12.00. Observaţiile 
justificate ale publicului pentru 
reconsiderarea deciziei luate ca 
urmare a parcurgerii etapei de 
încadrare se primesc zilnic, la 
sed iu l  Agenţ ie i  pentru 
Protecţia Mediului Mureş, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicării anunţului; 
tel.0265.314.984, 0265.314.987.

l Subsemnaţii Dugulescu 
Ioan-Petru şi Diana, Muşoiu 
Gheorghe şi Rodica,  Steliac 
Cosmin şi Loredana, având 
domiciliul în Lipova, str.Timi-
şorii nr.48, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului 
“Zonă Fermă Piscicolă şi agre-
ment  – FAZA PUZ” amplasat 
în Lipova, DJ 682 extravilan, 
jud.Arad şi declanşarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului se 
poate realiza la sediul firmei 
BIA – arh. Cioară Lucian, 
localitatea Arad, str.Muncii 
nr.34, zilnic între orele 10.30 – 
12.30. Comentariile şi suges-
tiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, splaiul 
Mureşului nr.FN, în termen de 
15 zile calendaristice de la data 
ultimului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator nr.2/20.01.2017. 
AGA SC Patbad Company 
SRL. Subsemnata Patru Aura 
(CNP 2720319163210) în cali-
tate de asociat şi administrator 
la Patbad Company SRL, 
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25970585, cu sediul în Craiova, 
str. Tineretului, nr. 46, bl. 80A, 
sc. 1, ap. 11, Dolj, prin 
mandatar Acrivopol Elena 
Bianca, convoacă AGA la data 
de 10.02.2017, la ora 16.00, în 
Craiova, str. Sf. Apostoli, nr. 
121, Dolj, cu ordine de zi: Pct.1) 
Aprobarea bilanţului contabil 
pentru anii 2015-2016, Pct.2)
Discutarea şi aprobarea proce-
durii de încetare a existenţei 
societăţii, prin parcurgerea 
celor două etape- hotărâre 
dizolvare şi radiere- având în 
vedere lipsa de colaborare a 
asociaţilor si neînţelegerile 
dintre ei ce duc la imposibili-
tatea funcţionării societăţii. 

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde 
prin licitație publică, conform 
Regulamentului de valorificare 
nr. 4267/19.07.2016 aprobat în 
cadrul Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 
25.07.2016, conform deciziei 
Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 15 Decembrie 
2016, bunurile imobile absolut 
indispensabile exploatării, 
apar ţ inând   deb i toare i 
Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobân-
dite şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea  minereulu i 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informa-
ţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi 
achiziţionat la adresa: Cluj-Na-
poca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-
364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. 
Licitaţia se va desfăşura în 
data de 30 Ianuarie 2017, de la 
ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Primăria oraşului Braga-
diru, cu sediul în oraşul Braga-
diru, şos. Alexandriei nr. 249, 

judeţul Ilfov, scoate la licitaţie 
publică deschisă, în vederea 
închirierii, terenul în suprafaţă 
de 1 mp, situat în domeniul 
public al oraşului Bragadiru, 
județul Ilfov, amplasat adia-
cent imobilului din şos. 
Alexandriei nr.159. Licitaţia va 
avea loc în data de 28.02.2017, 
orele 10.00.  Cererea de 
înscriere la licitaţie însoţită de 
documente le  so l i c i ta te , 
conform Caietul de sarcini, se 
vor depune până la data de 
27.02.2017, orele 15.00, la 
Registratura Primăriei oraşului 
Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021.448.07.95 
interior 123.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile aparti-
nand Petroluc Serv SRL la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50%. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 27.01.2017, 
ora 14/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate 
la  02 .02 .2017 respect iv 
08.02.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 27.01.2017, ora 13.00 
prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliara (teren-3779mp 
si C1 si C2) situate in com 
Gura Vitioarei, sat Bughea de 
Jos, tarla 3, parcela F144, jud. 
Prahova la pretul de evaluare 
redus cu 50% (55.199,00 lei 
fara TVA) apartinand Floreal 
Construct SRL SRL. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de parti-

cipare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 02.02.2017, 
respectiv 08.02.2017 la aceleasi 
ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin nego-
ciere directa proprietate imobi-
l iara -  teren intravi lan 
St=106,51 categoria “curti 
constructii” si constructie C1 
s + p ,  S c d = 1 0 0 , 9 4  m p , 
Sud=97,29 mp situate in 
Ploiesti, str. Postei, nr. 9, jud. 
Prahova, numar cadastral 
21/1;B;57, inscris in CF nr. 
1568/LVII a mun. Ploiesti 
apartinand Tisal Exim SRL 
pornind de la valoarea de 
evaluare 259.141 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Vanzarea va 
avea loc în data de 27.01.2017, 
ora 15/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. In cazul neadju-
decării, vanzarile vor fi reluate 
la  02 .02 .2017 respect iv 
08.02.2017 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 27.01.2017 ora 12.00 
prin licitaţie publică in bloc a 
bunurilor (foreza electrica, 
p a r a p e t  i n t e r i o r,  m a i 
compactor, podet trecere) apar-
tinand Vioboris Prest SRL la 
pretul de inventar redus cu 
50% cu un discount pentru 
vanzarea fortata de 30% de 
23.013,61 lei fara TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. -. Nr. 1431 din 18.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 08, luna februarie, orele 12.00, anul 
2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului Niculae Valeriu, cu domiciliul fiscal în localitatea Ciocănești, sat Vizurești, cod 
de identificare fiscală: a). Teren arabil extravilan, în suprafață de 7.180 mp, situat în localitatea 
Ciocănești, sat Vizurești, T52, P 619/7, preț de pornire al licitației (a II - a): 20644 lei (exclusiv TVA *); 
b). Teren arabil intravilan, în suprafață de 2000 mp, situat în localitatea Ciocănești, sat Vizurești, județ 
Dâmbovița, preț de pornire al licitației (a II - a): 46.316 lei. *) Cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori, Sarcini; D.G.R.F.P. Dâmbovița - Serviciul Fiscal Orășenesc Titu, PV sechestru 
37172/10.09.2008. 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 după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0245.651.112. Data afișării: 23.01.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. -. Nr. 1394din 18.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 08, luna februarie, orele 10.00, anul 
2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului Burcea Gheorghe, cu domiciliul fiscal în localitatea Corbii Mari, sat Ungureni, 
cod de identificare fiscală: a) Casă veche edificată în anul 1994, parte din grajd - 48 mp, parte din  
casă începută în anul 2010, situate în localitatea Corbii Mari, sat Ungureni, preț de pornire al licitației 
(a II - a): 89373 lei (exclusiv TVA *); b) Teren aferent, în suprafață de 1485 mp, situat în localitatea 
Corbii Mari, sat Ungureni, județ Dâmbovița, preț de pornire al licitației: 26678 lei. *) Cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; D.G.R.F.P. Dâmbovița - Serviciul Fiscal Orășenesc 
Titu, PV sechestru 4639/05.02.2016. 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 după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecă-
torească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate  
cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribua- 
bilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  
0245.651.112. Data afișării: 23.01.2017.
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depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 02.02.2017, 
respectiv 08.02.2017 la aceeasi 
ora la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 30.01.2017, ora 15.00 
prin licitaţie publică stoc marfa 
materiale de constructii, sani-
tare la preţul de inventar redus 
cu 50% si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 
30% apartinand Clarex Impex 
SRL. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 06.02.2017, 
respectiv 13.02.2017 la aceleasi 
ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Subscrisa VIA INSOLV 
SPRL scoate la vânzare ince-
pand cu data de 30.01.2017, 
ora 14.00 prin licitaţie publică 
bun imobil (teren intravilan) in 
suprafata de 792,09 mp situat 
in Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. 
Constanta - pret de evaluare 
52.941 lei fara TVA, bun imobil 
(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21, jud. Prahova 
- spatiu administrativ, supra-
fata utila 319 mp - pret de 
evaluare de 529.350 lei fara 

TVA, bun imobil (garsoniera) 
Plopeni, str. Democratiei, nr. 6, 
bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. 
Prahova - pret de evaluare 
101.667 lei fara TVA aparti-
nand Prunus Forest SRL. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la administratorul judiciar 
şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile 
vor fi reluate în zilele de 
0 6 . 0 2 . 2 0 1 7 ,  r e s p e c t i v 
13.02.2017 la aceeasi ora la 
sediul administratorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 30.01.2017 ora 13.00 
prin licitaţie publică in bloc a 
bunurilor (placa compactoa-
re,aparat preparat cafea,a-
parat sudura Telwin, stocuri 
bauturi, autoturism Citroen 
Jumper-lipsa motor si cutie 
viteza,smart tv led Panasonic) 
apartinand EPO Construct 
SRL la pretul de inventar 
redus cu 50% si cu un discount 
pentru vanzarea fortata de 
30% de 17.551,43 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 06.02.2017, 
respectiv 13.02.2017 la aceeasi 
ora la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu 
data de 30.01.2017, ora 12.00 
prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară situata in 
Ploiesti, str. Carpenului, nr. 11, 
jud. Prahova (teren cu supra-
fata de 949 mp, moara, spatiu 
depozitare, anexa, cabina 
poarta) la pretul de evaluare 
redus cu 20%, respectiv 
534.717,60 lei fara TVA in rate 
cu achitarea a min. 30-50% din 
valoare in avans apartinand 
Calco Prod SRL. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul 
de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
z i l e l e  d e  0 6 . 0 2 . 2 0 1 7 , 
13.02.2017, 20.02.2017 si 
27.02.2017 la aceleasi ore la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l SC Simona Prahova SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica a bunurilor 
aflate in patrimoniul societatii 
debitoare conform raportului 
de reevaluare si a regulamen-
tului de vanzare a bunurilor ce 
au fost  incuviintate de 
Adunarea Creditorilor  din 
26.02.2015. Pretul de pornire al 
licitatiei fiind redus cu 50% din 
pretul stabilit in raportul de 
reevaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 31.01.2017, 
02 .02 .2017,  07 .02 .2017, 
09 .02 .2017,  13 .02 .2017, 
14 .02 .2017,  16 .02 .2017, 
21.02.2017, 23.02.2017 si 
28.02.2017 orele 13.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. 

Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.7B 
Et.7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita 
- în reorganizare anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, 
cad: 5531 top 1146/4 Reşița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 
16.888,15 lei; -Teren acces CF 
3 3 6 8 4 ,  c a d :  3 2 8 8  t o p 
1173/1174/22 Reşița,  suprafata 
de 583 mp - pret 6.837,15lei, 
-Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reşița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
16.770,35 lei, -Teren arabil CF 
3 6 0 8 9 ,  c a d :  3 2 6 7  t o p 
1173/1174/1 Reşița, suprafata 
d e  4 . 4 7 7  m p  -  p r e t 
105.010,15lei, -Teren arabil CF 
4 0 0 6 6 ,  c a d :  3 2 6 8  t o p 
1173/1174/2 Reşița, suprafata 
de 1.578 mp - pret 37.012,95 lei;  
-Teren arabil CF 40021, cad: 
3276 top 1173/1174/10 Reşița, 
suprafata de 600 mp - pret 
14.073,3 lei; situate în Reşița 
zona Calea Caransebeşului, 
Jud. Caraş Severin -Teren CF 
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 
1.239,75 lei; -Teren CF 36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, supra-
fata de 2.732 mp - pret 47.707,1 
lei; situate în Reşița în apro-
piere de Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Sverin -Teren 
fâneață  CF 39948,  top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata 

d e  5 . 7 5 4  m p  -  p r e t 
106.184,35lei; situat în Reşița 
zona Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Severin - Garso-
nieră CF 30491, C1-U10 
Reşița, Top 600/3/b/1/P/IV, 
suprafata de 35,08 mp - pret 
57.741,95 lei; situată în Văliug, 
bl. 2 garsoniere Semenic, parter, 
ap. 4, jud. Caraş-Severin - Casă 
şi Teren aferent CF 32343 top 
295, suprafata de 2.877 mp - 
pret 81.491lei. situate în  
Fârliug nr. 232, jud. Caraş-Se-
verin. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 95% din pretul de 
evaluare. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales 
al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 500 lei. Lici-
tatia va avea loc in data de 
02.02.2017, orele 13.00, la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 
21, Jud. Caras - Severin.

PIERDERI  
l Pierdut atestat profesional 
transport persoane, eliberat de 
ARR Argeş pe numele Tudor 
Petre Dumitru, domiciliat în 
com. Rociu, sat Rociu, judeţul 
Argeş. Se declară nul.

l Pierdute opt Documente 
Control pt. Transport Rutier 
de Persoane prin serviciu 

ocazional seriile de la 0067878 
la 0067883 şi seriile 0060131, 
2016379 pe numele S.C. 
Nicolae Travel. Le declar nule.

l Pierdut atestat de taxi pe 
numele Ghilă Florin, emis de 
Autoritatea Rutieră Română. 
Se declară nul.

l Pierdut carnet şi legitimație 
student emise de UMF "Carol 
Davila" pe numele Pirloaga 
Ruxandra. Declar nule.

l Pierdut Certificat de 
M e m b r u  a l  C o l e g i u l u i 
Farmaciştilor din România 
emis în data de 27.03.2016, pe 
numele  Ababei  Daniela 
Carmen, absolventă a Facul-
tăţii de Farmacie Iaşi. Îl declar 
nul.

l Pierdut Certificat de 
M e m b r u  a l  C o l e g i u l u i 
Farmaciştilor din România, pe 
numele Ababei Iosif Oliver, 
Seria IS Nr. 9650 din data de 
02.10.2006. Îl declar nul.

l S.C. Agro Resources S.R.L. 
cu sediul social în judeţ Buzău, 
sat Ţinteşti, comuna Ţinteşti, 
str. Vintila nr. 169, C.U.I. 
26144859, J10/777/2009, declar 
pierdute: -certificat constatator 
de avizare a activităţilor la 
terţi; -certificat constatator de 
avizare a activităţii de birou la 
sediul social din comuna 
Ţinteşti, str. Vintila nr. 169. Le 
declar nule.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, 
a unor active aparținând: ICDP Mărăcineni - Mărăcineni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, 
fără TVA]: Apartament situat în com. Mărăcineni, bloc C3, sc.A, etaj 1, ap.14, jud. Argeș, în suprafață 
de 25,5 mp, 17.105 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. A, etaj P, ap. 4, jud. Argeș, 
în suprafață de 51 mp, 39.296 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. A, etaj 1, ap. 5, 
jud. Argeș, în suprafață de 51 mp, 39.195 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. A, 
etaj 1, ap. 6, jud. Argeș, în suprafață de 53 mp, 40.733 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc 
C1, sc. A, etaj 1, ap. 8, jud. Argeș, în suprafață de 52 mp, 33.487 lei; Apartament situat în Com. 
Mărăcineni, bloc C1, sc. A, etaj 4, ap. 9, jud. Argeș, în suprafață de 61 mp, 39.949 lei; Apartament 
situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. A, etaj 3, ap. 13, jud. Argeș, în suprafață de 51 mp, 39.949 lei; 
Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. A, etaj 3, ap. 15, jud. Argeș, în suprafață de 64 mp, 
40.873 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. B, etaj 3, ap. 7, jud. Argeș, în suprafață 
de 51 mp, 59.607 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. B, etaj 3, ap. 8, jud. Argeș, în 
suprafață de 64 mp, 48.732 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C1, sc. B, etaj 4, ap. 9, 
jud. Argeș, în suprafață de 64 mp, 55.175 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. A, 
etaj P, ap. 2, jud. Argeș, în suprafață de 26,9 mp, 18.502 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, 
bloc C3, sc. A, etaj P, ap. 3, jud. Argeș, în suprafață de 27,7 mp, 23.417 lei; Apartament situat în Com. 
Mărăcineni, bloc C1, sc. A, etaj P, ap. 2, jud. Argeș, în suprafață de 52 mp, 34.240 lei; Apartament 
situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. A, etaj P, ap. 7, jud. Argeș, în suprafață de 28,2 mp, 22.733 lei; 
Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj P, ap. 1+2, jud. Argeș, în suprafață de 53,8 
mp, 41.165 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. A, etaj 2, ap. 16, jud. Argeș, în 
suprafață de 26,8 mp, 17.598 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. A, etaj 3, ap. 24, 
jud. Argeș, în suprafață de 26,8 mp, 17.688 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. A, 
etaj 4, ap. 38, jud. Argeș, în suprafață de 25,5 mp, 21.115 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, 
bloc C3, sc. B, etaj P, ap. 5, jud. Argeș, în suprafață de 29,38 mp, 23.798 lei; Apartament situat în 
Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj 1, ap. 9, jud. Argeș, în suprafață de 26,8 mp, 22.733 lei; 
Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj 2, ap. 15, jud. Argeș, în suprafață de 25,5 
mp, 21.115 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj 2, ap. 19, jud. Argeș, în 
suprafață de 25,3 mp, 20.844 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj 2, ap. 20, 
jud. Argeș, în suprafață de 26,8 mp, 24.984 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, 
etaj 3, ap.24, jud. Argeș, în suprafață de 26,8 mp, 18.653 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, 
bloc C3, sc. B, etaj 2, ap. 26, jud. Argeș, în suprafață de 25,3 mp, 19.326 lei; Apartament situat în 
Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj 3, ap. 29, jud. Argeș, în suprafață de 26,8 mp, 17.890 lei; 
Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. B, etaj 4, ap. 37, jud. Argeș, în suprafață de 26,8 
mp, 17.688 lei; Apartament situat în Com. Mărăcineni, bloc C3, sc. A, etaj P, ap. 5, jud. Argeș, în 
suprafață de 26,8 mp, 18.371 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind primă 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 RO17TREZ0465067XXX01 
3347, deschis la Trezoreria Pitești, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 07-02-2017, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
08-02-2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. 
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 0248.211511 - 3410.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter 
personal 20002. Dosar de executare nr. 1100. Nr. 1089/17.01.2017. Anunțul privind vânzarea 
bunurilor mobile. Anul 2017, luna februarie, ziua 09. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 
facem cunoscut că în ziua de 09, luna februarie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. 
Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului  S.C. 
Benefit Servicii S.R.L., CUI - 16650662, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire 
al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Autoturism Dacia Logan, nr. înm. DB-56-BNF, 
an fabricație 2008, culoare albastru, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 11.503 lei, 19%; Suflantă 
cu aer cald, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1.796 lei, 19%; Video proiector TW 5900, Bunul 
mobil nu este grevat de sarcini, 4.843 lei, 19%; Aer condiționat 24000 BTU/H, Bunul mobil nu este 
grevat de sarcini, 11.834 lei, 19%; Invertor sudură, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 8.518 lei, 
19%; Server IBM, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 4.411 lei, 19%; Stație de lucru Apple - IMAC 
21,5'', Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 2.918 lei, 19%; Laptop Lenovo T430 - 3 buc., Bunul mobil 
nu este grevat de sarcini, 2.650 lei, 19%; Afișaj LCD, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 429 lei, 
19%; Aspirator profesional IT ASP-IT-K, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 4.464 lei, 19%; 
Imprimantă multifuncțională Xerox, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 4.641 lei, 19%; Tatung 
Wepad, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1.443 lei, 19%; Laptop Sony Vaio AW21S - Intel, Bunul 
mobil nu este grevat de sarcini, 907 lei, 19%; Laptop Sony Vaio, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 
962 lei, 19%; Letcon gaz, Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 528 lei, 19%; Multimetru digital, 3 
buc., Bunul mobil nu este grevat de sarcini, 1.232 lei, 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 
documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 
sub forma scrisorii de garanție reperezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru perosanele juridice române, copie după certificatul 
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru perosanele străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația 
pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului ii revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv. 
Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... . Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul nostru din orașul Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 sau la numărul de telefon 
0245.760.698. Data afișării: 23.01.2017.


